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УДК 378                                                                                        проф. Ломакович А.М. 
(КОГПІ ім. Тараса Шевченка) 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  
ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У статті розкрито актуальні проблеми розвитку вищої освіти з прогнозом перспектив її 
розвитку. Визначено принципові позиції нової парадигми освіти, яка спрямована на підготовку 
компетентнісного фахівця, конкурентоздатного на ринку праці. Актуалізовано ідеї 
інтернаціоналізації вищої педагогічної освіти, а відтак, розвитку транснаціональної освіти, що 
умотивовують поглиблення тенденції диверсифікації мети і профілів магістратури. 
Підкреслено на необхідності розвитку освітнього середовища сучасного вищого навчального 
закладу через наукові дослідження. 

Ключові слова: компетентність фахівця, диверсифікації мети і профілів магістратури, 
науково-дослідницькі кадри, багатомодельність підготовки магістра, інтеграція освітнього і 
наукового процесів. 

 

У сучасному світі вища освіта стає обов’язковим етапом у житті людини. Досвід вищих 
навчальних закладів підтверджує думку про те, що інтеграційний процес полягає у 
впровадженні європейських норм і стандартів в освіті. Обрані шляхи оновлення вищої освіти 
в Україні співзвучні загальноєвропейським підходам, основні принципи яких полягають у 
наступному:  

1) підготовка висококваліфікованого фахівця здійснюється як наскрізна, послідовна 
цілісна система: учень –› студент –› фахівець (бакалавр) –› професіонал (магістр); 

2) реалізація стандартів освіти сучасності в їх змістовому  і організаційному вираженні 
здійснюється на базовому принципі – самостійність і творча активність тих, хто навчається і 
хто навчає [4, с. 22]. 

Виходячи із принципових позицій нової парадигми освіти, яка спрямована на 
підготовку компетентнісного фахівця, здатного адаптуватися до змін і самостійно вчитися, 
котрий уміє працювати в команді, а не просто слухняно виконує накази. Тому реформа 
вищої освіти, на думку багатьох авторів, зв’язана  по своїй суті з переходом від парадигми 
навчання до парадигми освіти. Президент НАПН України В. Кремень зазначає, що „студент 
у навчальному і виховному процесі повинен набути важливих компетенцій через 
застосування знань.  Для цього необхідний перехід від кваліфікації до компетенції,  яка дає 
змогу знаходити рішення в будь-яких професійних та життєвих ситуаціях, що уможливлює 
діяльність освіченої особистості незалежно від локального чи глобального контексту ринку 
праці. Така людина, оволодівши технологією прийняття рішень, свободою вибору, буде 
здатна адаптуватися в умовах постійних змін” (газета „Освіта України” №102-103 від 28 
грудня 2002 р.). Отже, компетентності  повинні стати тим механізмом, який дає змогу 
здійснити процес випереджувального розвитку вищої освіти та забезпечити можливість 
вільного розвитку суб’єктів навчального процесу, право вибору майбутнім фахівцем власної 
концепції професійної діяльності. 

Особливого значення в реалізації найвагоміших напрямів модернізації самостійної 
роботи у професійно-педагогічній підготовці майбутніх фахівців набуває магістратура [2]. 
Саме магістратура робить європейську вищу освіту більш привабливою, прозорою і 
конкурентоздатною в світі, дозволяє Європі в цілому і кожній країні окремо розробляти і 
реалізовувати власні імпортно-експортні стратегії в боротьбі за інтелект, імідж, ресурси. 
Вона отримує все більшого значення, оскільки передує вищому ступеню – докторантурі, 
особливо у зв’язку з висунутим завданням формування європейської докторантури (функція 
забезпечення переддокторського рівня). 

Інтернаціоналізація вищої педагогічної освіти, а відтак, розвиток транснаціональної 
освіти умотивовують поглиблення тенденції диверсифікації мети і профілів магістратури, їх 
узгодження в напрямі розроблення навчальних програм, спрямованих на отримання спільних 
ступенів [1; 3]. Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. 
передбачено поглиблення міжнародного співробітництва у сфері освіти, покликаного 
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забезпечити інтеграцію національної системи освіти у міжнародний освітній простір, що 
передбачає й розширення участі вітчизняних навчальних закладів, педагогів, науковців, 
студентів у проектах та програмах міжнародних організацій та співтовариств  [5, c. 28], 
зокрема: 1) таких, що охоплюють бакалаврський рівень підготовки (IREX – Представництво 
ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (діє з 1995  р.),  UGRAD  –  Програма 
обміну для студентів 1 – 3 курсів ВНЗ України (з 2006 р.), ТЕМПУС – одна з програм 
Європейського співтовариства, розроблена для надання допомоги соціально-економічним 
перетворенням у країнах-партнерах (з 2007 р.), Еразмус Мундус – програма співпраці та 
мобільності у сфері вищої освіти (з 2004  р.),  Стипендії Вільного університету м.  Берліна 
(FUBiS) – програма, де студентам Центральної та Східної Європи пропонується навчання у 
Німеччині, Навчання у Віадріні (Європейський університет Віадріна, Франкфурт, Одер) 
оголошує конкурс на здобуття стипендій для українських студентів різного фаху, які добре 
володіють німецькою мовою); 2) магістерського рівня (Стипендії ім. Фулбрайта (з 1992 р.), 
програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (з 2006 р.), DAAD – Німецька академічна служба 
обмінів (з 2005 р.); 3) програми формування лідерських якостей (Американські Ради з 
міжнародної освіти: ASTR/ACCELS – FLEX – Програма обміну майбутніх лідерів (з 1992 р.); 
освітні програми Британської Ради в Україні: програма «Global Gateway»: міжнародна освіта 
– творча співпраця. Інтернет-портал (з 2004 р.); молодіжна програма «People to people 
International» (з 2004 р.) та ін. Розширення наукових досліджень, упровадження інноваційних 
технологій навчання і виховання студентів, створення інформаційної бази про діяльність 
освітніх установ, які здійснюють підготовку педагогічних кадрів стане гарантом участі 
вітчизняних педагогічних навчальних закладів у реалізації цих програм.  

Для вирішення проблеми готовності навчальних закладів до міжнародної співпраці, її 
впливу на розвиток освітнього середовища вітчизняного педагогічного університету потрібні 
науково обґрунтовані дослідження, створені на цій основі рекомендації та технології 
формування освітнього середовища, адекватного новим завданням міжнародної діяльності у 
сфері освіти впродовж життя, спрямованого на зміцнення науково-педагогічних зв’язків, 
забезпечення мобільності студентів і викладачів. Активізація роботи з фондами допоможе з 
позицій системного підходу вирішувати також завдання підготовки і супроводу заявок на 
міжнародні конкурси. Перспективним у зв’язку з цим є створення при педуніверситетах 
спеціальних Центрів (Центрів фандрайзингу), на які покладатиметься пошук ресурсів, 
необхідних для ефективної, міжнародного рівня освітньої, науково-дослідної діяльності 
студентів, магістрантів, докторантів, зокрема, ґрантових організацій тощо. 

Утворення глобальної світової освітньої мережі, Болонський процес як 
загальносистемна (європейського, національного та інституціонального рівнів) реформа 
вищої школи вмотивовують спільні для світового співтовариства проблеми підготовки 
кадрів. Освітньо-модернізаційні процеси, пов’язані з євро- та світовою інтеграцією України, 
вимагають уточнення понять про предмет діяльності та компетентність фахівця, адже в 
умовах інформаційного суспільства він перестає бути унікальним джерелом пізнавальної 
інформації. І справа навіть не в тому, що в нього з’являються серйозні конкуренти – потужні 
інформаційні канали, мобільні, ємні носії інформації, Інтернет, а в тому, що змінюється сама 
природа і мета освіти, де на перше місце виходять особистісно-розвивальні функції [4]. 

Динаміка світових тенденцій розвитку вищої освіти, інноваційна за змістом і 
характером, орієнтована на творчу особистість, вимагає від України вибору 
випереджувальної моделі подальшого розвитку вищої освіти та переходу до нових моделей 
підготовки майбутнього фахівця. Проєвропейську зорієнтованість України у розв’язанні 
питань модернізації освіти, підготовки кадрів засвідчив Форум міністрів освіти Європи 
„Школа ХХІ століття: Київські ініціативи” (Київ, 2011). Прийняте за підсумками Форуму 
Київське комюніке (затверджене Комітетом Ради Європи та офіційно направлене до 
міністерств освіти 47 країн) відобразило думку щодо створення єдиного європейського 
освітнього простору „від садка до університету”. Одним із головних напрямів Комюніке 
визначає підготовку вчителя „Новій освіті Європи – новий європейський учитель”, а серед 
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основних компетенцій,  якими має оволодіти вчитель ХХІ ст.:  компетенцію науковця-
дослідника, інформаційну, мовну, адаптивну, комунікативну, здатність навчатися впродовж 
життя. Проблеми збереження Людини і людяності, гуманістичних цінностей і культури, 
відродження духовної сутності освіти, стали предметом обговорення на першому 
європейському Форумі ректорів педагогічних університетів Європи (Київ, 2011). Той факт, 
що Україна заявила про себе як генератор освітніх ініціатив європейського масштабу було 
відмічено на ІІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти (Київ, 2011). В руслі тенденції 
підготовки спеціалістів для „нової освіти Європи” у проекті Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. серед основних завдань акцентовано на модернізації 
діяльності вищих навчальних закладів на основі інтеграції традиційних та новітніх 
інформаційно-комунікативних технологій навчання. Визначено потребу в обґрунтованому й 
послідовному запровадженні нових науково-педагогічних технологій, раціональних і 
ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності в освіті. А у зв’язку з 
цим – розроблення нових („Наука в університетах” та ін.) і підтримання існуючих державних 
програм в освіті, зокрема, відновлення дії програми „Вчитель”. Серед очікуваних результатів 
реалізації Національної стратегії розвитку освіти – підготовка та виховання кадрів, здатних 
працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, 
дитиноцентризму, власного творчого безперервного професійного зростання [5, с. 20, 22, 28 
– 29].  

Прогнозовано тенденція інтернаціоналізації вищої освіти може розвиватися у 
розробленні „робочої моделі” та впровадженні технології присудження спільних ступенів  
після завершення навчальних програм, що відповідатимуть ряду характеристик: програми 
розроблені чи схвалені спільно декількома вищими педагогічними навчальними закладами; 
магістранти кожного із вищих навчальних закладів вивчають частину програми в інших 
вищих навчальних закладах; перебування магістрантів у зарубіжних ВНЗ має співставну 
тривалість; періоди навчання і випробування в партнерських вищих педагогічних 
навчальних закладах визнаються повністю і автоматично; викладачі працюють у ВНЗ-
партнерах і беруть участь у процедурі зарахування на навчання та підсумкових контрольних 
заходах; після завершення повної програми магістранти отримують  національні ступені 
кожної країни-учасниці або ступінь, що присуджується цими країнами спільно. 
Обов’язковою умовою має стати узгоджене впровадження взаємоприйнятних педагогічних 
технологій, які стануть відображенням антропоцентризму сучасної світової культури. Кожна 
з них має поєднати теоретичне (об’єктивне) і особистісне (суб’єктивне) знання, 
забезпечивши новий тип відносин між педагогічною наукою і практикою, викладачем і 
студентом, індивідуально-творчу траєкторію розвитку кожного учасника освітнього процесу. 

Провідними сутнісними ознаками вищої освіти вважаємо безперервність та 
компетентність як запоруку саморозвитку особистості, конкурентоздатності упродовж 
життя. Модернізація вищої освіти потребує нових підходів до методології, змісту, еволюції її 
концептуалістики, розкриття спектру індивідуальних можливостей особистості. Вимоги до 
професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів зростають, актуалізується 
контекстно-професійне навчання, поглиблюються процеси системності й міжпредметності 
знань, без чого неможливе повне забезпечення рівневості вищої освіти, збереження її 
фундаментальності. У зв’язку з цим актуалізується значення всіх галузей знань, причетних 
до науки про людину: філософії, педагогіки, психології, соціології, вікової фізіології, 
генетики, молекулярної біології, а також релігії, мистецтва тощо. Необхідно інтегрувати 
людинознавчі науки, значно розширити сфери свого впливу, адже людина виховується 
протягом усього життя. 

Магістерський ступінь дозволяє здійснити відтворення високоінтелектуальних 
науково-дослідницьких кадрів і еліту професіоналів із високою міждисциплінарною 
культурою (відновлювальна функція). За європейськими вимогами ступінь магістра 
присуджується студентам, які: 1) демонструють знання і розуміння, базовані на аналогічних, 
притаманних ступеню бакалавра, розширених, поглиблених щодо цього рівня. Це забезпечує 
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можливість для розвитку і застосування ідей, часто в контексті досліджень; 2) готові 
застосовувати знання і розуміння, а також здатність розв’язання проблеми в нових або 
незнайомих обставинах у більш широких (мультидисциплінарних) контекстах, відповідних 
галузі, яку вони освоювали; 3) здатні комплексно інтегрувати знання та їх трактування, 
формулювати за неповної або обмеженої інформації судження, які включають роздуми над 
соціальними і етичними обов’язками, пов’язаними із застосуванням їхніх знань; 4) можуть 
ясно і однозначно викладати власні висновки, знання, пояснення фахівцям і нефахівцям; 5) 
мають сформовані навички, які дозволяють їм продовжувати навчання у вигляді самоосвіти 
або автономного навчання.  

При цьому реалізація окремих або всіх функцій приводить до багатомодельності 
магістра з різними часовими рамками і різним співвідношенням між додипломним і 
післядипломним рівнями, відображеними в ECTS. Зазначене зумовлює розвиток 
диверсифікації магістерської підготовки, її переростання в мегатенденцію, адже саме в 
магістратурі найбільшою мірою виявляються всі сутнісні характеристики вищої освіти в 
єдності навчання, дослідження і працевлаштування. На думку роботодавців, найбільш 
затребуваними якостями фахівців є саме ті, що закріплюються на магістерському рівні 
підготовки: професійна мобільність і самостійність; готовність і здатність приймати швидкі 
й нестандартні рішення; вміння швидко реагувати на неочікувані ситуації; здатність швидко 
адаптуватися до нових соціально-економічних умов; високий рівень концентрації, розподілу 
і стійкості уваги; готовність змінювати плани, способи розв’язання завдань під впливом 
зовнішніх факторів; комунікативні якості й соціально-професійна відповідальність; здатність 
приймати і впроваджувати нове на практиці.  

У зв’язку з цим виникає потреба в пошуку нових підходів до професійної підготовки 
конкурентоздатних кадрів на рівні магістратури. Вагомим фактором, що позитивно впливає 
на мотивацію професійної діяльності й формування необхідних компетенцій для її творчого 
розвитку, є активне включення майбутніх фахівців у самостійну науково-практичну 
діяльність. Це потребує проектування практико орієнтованого навчально-виховного процесу, 
провідною ознакою якого виступають гуманітарні технології і передбачають заміну моделі 
„викладач-студент” на модель „колега-колега” у напрямі співпраці й співтворчості, що 
особливо важливо в умовах, коли вища освіта набуває чинника соціально-економічного, 
інтелектуального і духовного оновлення суспільства, основного ресурсу його інноваційного 
розвитку [6, c. 294].” 

Щодо пріоритетів наукової діяльності у вищій школі  слід відзначити, що головними 
завданнями сьогодні є реалізація Державної цільової науково-технічної та соціальної 
програми „Наука в університетах” на 2008–2017 роки. Метою Програми є активізація 
наукової діяльності та поглиблення її  взаємодії з навчальним процесом у вищих закладах 
освіти. Уряд розглянув та схвалив Національну  стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-
2021 роки. Серед завдань – запровадження нових організаційно-структурних форм наукової 
підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових 
розробок, зокрема науково-навчальних центрів. Головним завданням стратегії є забезпечення 
раціональних і ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності в 
освіті. Зокрема, серед основних компетенцій, якими має оволодіти вчитель ХХІ ст., – це 
компетенція науковця-дослідника, здатність майбутнього фахівця навчатися впродовж 
життя.  

Інтеграцію наукової і освітньої діяльності майбутнього фахівця повинні забезпечувати 
магістерські програми підготовки. Розвиток освітнього середовища сучасного вищого 
навчального закладу має здійснюватися через наукові дослідження. Оскільки результат 
освіти визначається формуванням компетенцій, майбутньому фахівцю для постійної 
затребуваності в суспільстві знань, необхідно стати компетентним у створенні нового 
знання. Під таким кутом зору освіту через наукові дослідження слід розглядати як 
необхідність, а активну участь у наукових дослідженнях як підготовку студентів до життя в 
сучасному суспільстві. Науковий статус студента реалізується у виконанні ним певної ролі – 
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ролі дослідника. Сформованість дослідницької культури – необхідна характеристика 
сучасного фахівця в галузі освіти. Дослідницька культура розуміється як система норм 
науково-дослідної діяльності, спрямована на ціннісне усвідомлення оточення, педагогічної 
теорії і практики, як сукупність гуманних способів розв’язання проблемних освітніх 
ситуацій, як досягнення особистості, що дозволяють входження у співтовариство педагогів-
дослідників. Програмування, проектування і керівництво науковими дослідженнями 
дозволяє професорсько-викладацькому корпусу постійно оновлювати зміст навчальних 
дисциплін, забезпечуючи актуальність професійної підготовки майбутнього фахівця.  
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проф. Ломакович А.М. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье раскрыты проблемы высшего образования с прогнозом перспективы  его 

развития. Определены принципиальные позиции новой парадигмы образования, которая 
направлена на подготовку компетентностного специалиста, конкурентноспособного на рынке 
труда. Актуализировано идеи интернационализации высшего педагогического образования, 
развитие транснационального образования, что способствуют углублению тенденций 
диверсификации цели и профиля магистратуры. Подчеркнуто на необходимости развития 
образовательной среды современного высшего учебного заведения с развитием научных 
исследований. 

Ключевые слова: компетентность специалиста, диверсификация цели и профиля 
магистратуры, научно-исследовательские кадры, полимодельность подготовки магистра, 
интеграция образовательного и научного процессов.  
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CURRENT PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION: TRENDS AND PROSPECTS 
 
The article reveals the current problems of higher education and outlines further prospects of its 

development. The basic principles of new paradigm of education aimed at training of high-performing 
professionals, competitive at the job market. The ideas of internationalization of Higher Pedagogical 
Education has been actualized and, therefore, the development of transnational education that motivates 
strengthening the tendency of diversification of goals and Master course profiles. The urgency of 
developing educational environment of modern higher education through extention of research work has 
been emphasized. 

Key words: professional competence, diversification of Master degree goals and profiles, research 
staff, diversity of Master training schemes, integration of educational and scientific processes. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРОБКИ ДІАГНОСТИЧНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ 

 
Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних 

компонентів зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму 
діагностування з використанням електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, 
перевагою якого над існуючими є виключення необхідності омічного контакту зі схемою з метою 
визначення діагностичного параметра.  

Використання методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу 
цифрового типового елементу заміни при розробленому методі знімання діагностичної 
інформації на основі умовного алгоритму діагностування дозволить при мінімальній кількості 
кроків здійснити пошук дефектного компонента зі складу цифрового типового елементу заміни.   

Ключові слова: електромагнітний метод, радіоелектронний компонент, умовний 
алгоритм діагностування. 

 
Вступ. У роботах [1-5] була запропонована розробка електромагнітного методу 

діагностування цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ) радіоелектронних засобів 
озброєння (РЕЗО). Цей матеріал був включений у програми навчальних предметів “Системи 
автоматичного управління”, “Системи управління озброєнням”, “Технічна діагностика 
РЕЗО” для вивчення його курсантами та студентами, які навчаються за програмою 
підготовки офіцерів запасу, за технічними напрямками спеціальностей, навчання яких 
спрямовано на оволодіння інженерними методами аналізу, експлуатації та вдосконалення 
автоматичних систем з метою забезпечення боєздатності РЕТ у складних умовах. У даній 
статті будуть наведені методика пошуку дефектних елементів зі складу ТЕЗ на основі 
умовного алгоритму з використанням електромагнітного методу діагностування та 
структурна схема пристрою, який дозволить впровадити зазначену методику. 

Основна частина.  1.  Сутність методики полягає в комплексному використанні 
умовного алгоритму діагностування на основі ймовірності переважного вибору перевірок та 
електромагнітного методу знімання діагностичної інформації [6]. 

2. Призначення: методика застосовується для розробки діагностичного забезпечення 
цифрових об’єктів, виконаних на основі інтегральних мікросхем (ІМС), великих 
інтегральних схем (ВІС), надвеликих інтегральних схем (НВІС).  

3. Обмеження: 
1) об’єктами діагностування є цифрові об’єкти; 
2) можливість доступу до корпусів ІМС; 
3) глибина пошуку дефектів обмежується корпусом ІМС. 
4. Допуски: реалізація функціонального діагностування. 
5. Вихідні дані:  
1) об’єкт діагностування; 
2) паспортні дані про технічний стан об’єкта; 
3) база даних таблиць функцій несправностей та функцій переключення елементів 

об’єктів діагностування [7]. 
6. Математичний апарат: при виборі чергової перевірки в процесі синтезу алгоритму 

використовується математичний апарат теорії дискретного пошуку. 
7. Алгоритм реалізації: 
1) отримання та аналіз вихідних даних; 
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2) розрахунок імовірності переважного вибору перевірок таблиці функцій 
несправностей [6,7]; 

3) вибір перевірки за критерієм рівності або близькості співвідношення числа 
результатів виконання перевірок із позитивними та негативними виходами до 0,5 [6,7]; 

4) декомпозиція вихідної таблиці функцій несправностей на дві неперехрестних 
множини [6,7]; 

5) повторювання пунктів 2-4 до отримання однорядкових таблиць функцій 
несправностей [6,7]; 

6) перетворення результатів декомпозиції таблиць функцій несправностей в умовний 
алгоритм діагностування [6,7]; 

7) розрахунок кількісних характеристик умовного алгоритму діагностування [6,7]; 
8) порівняння отриманих результатів з допустимими значеннями; 
9) при задоволенні задачі вимогам перетворення умовного алгоритму діагностування 

у діагностичну програму; 
10) при невідповідності отриманих результатів заданим вимогам зміна глибини 

пошуку дефекту, часових характеристик або кваліфікації виконавця.  
8. Приклад використання. 
Розглянемо, як здійснюється пошук дефектного цифрового елемента зі складу ТЕЗ, 

принципова схема якого наведена на рис. 1, і являє собою 6 однакових паралельно з’єднаних 
електричних ланцюгів (функціональних вузлів), виходи яких підключені до входів елементу 
“І-НІ”. 

 
 

Рис.1. Принципова схема ТЕЗ 
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У результаті проведеного експерименту отримана таблиця функцій несправностей 
функціонального вузла, порядок декомпозиції якої приведений на рис. 2. Декомпозиція 
починається з третьої перевірки, так як для неї співвідношення “нулів” до “одиниць” 
дорівнює одиниці [6,7].  

 
перевірки
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Рис. 2. Декомпозиція таблиці функцій несправностей для функціонального вузла ТЕЗ 
 
Умовний алгоритм діагностування для функціонального вузла представлений на рис. 3. 

 
Рис. 3. Умовний алгоритм діагностування для функціонального вузла 

 
9. Оцінка ефективності. 
Виграш ŋ розраховується за формулою: 

( )( )
LL
LL

2log
215,0 +-

=h , 

де L – кількість радіоелектронних компонентів у складі ТЕЗ. 
Під виграшем [6] розуміється відношення кількості перевірок при здійсненні пошуку 

з використанням умовного алгоритму до кількості перевірок,  здійснення яких проводиться 
поелементно. 
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З формули зрозуміло, що чим більша кількість радіоелектронних компонентів, тим 
більший виграш. 

Для наочності представимо графік залежності виграшу від кількості радіоелектронних 
компонентів, які входять до складу типового елементу заміни (рис.4). 

 
Рис. 4. Графік залежності виграшу ŋ при застосуванні запропонованої методики 

пошуку дефектів з використанням електромагнітного методу діагностування від кількості 
елементів L 
 

10. Новизна методики полягає в тому, що вперше для розробки діагностичного 
забезпечення цифрових пристроїв на ІМС використана рекомендація теорії дискретного 
пошуку разом із електромагнітним методом діагностування. 

Методика локалізації дефектних цифрових РЕК ТЕЗ, що базується на використанні 
електромагнітного методу діагностування, складається з двох етапів. 

Перший етап реалізації методики (етап проектування). 
Здійснюється при проектуванні й виробництві РЕЗО і складається із п’яти кроків: 
1. Аналіз паспортних даних ТЕЗ. 
2. Розробка діагностичної моделі РЕК і ТЕЗ.  
3. Розробка діагностичного тесту.  
4. Визначення еталонних сигнатур. 
5. Розробка алгоритму локалізації дефектних цифрових РЕК ТЕЗ. 
Результатом першого етапу є створення діагностичного формуляра цифрового 

елемента, який містить тип ТЕЗ, а також порядок і параметри, необхідні для його 
діагностування.  

Другий етап реалізації методики (етап експлуатації). 
Здійснюється під час пошуку дефектних цифрових РЕК ТЕЗ за результатами етапу 

проектування й складається з 6 кроків: 
1. Комутація цифрового ТЕЗ із УРМ. 
2. Калібрування УРМ. 
3. Приведення УРМ у робочий стан (введення паспортних даних ТЕЗ). 
4. Подача діагностичного тесту на цифровий ТЕЗ. 
5. Отримання сигнатур. 
6. Порівняння значень сигнатур з еталонними і локалізація дефектних цифрових РЕК 

ТЕЗ. 
Результатом другого етапу та використання методики в цілому є локалізація дефектних 

цифрових РЕК ТЕЗ. 
Структурна схема УРМ представлена на рис. 5. 

L 

ŋ 

4 8 16 

2 

1 
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Даний УРМ складається з трьох основних модулів: комутаційного, формування 
тестової послідовності (ТП), обробки діагностичної інформації (ДІ).  

Комутаційний модуль призначений для комутації ТЕЗ з УРМ. 
Модуль формування тестових послідовностей призначений для формування тестових 

послідовностей, за допомогою яких здійснюється пошук дефектних РЕК цифрових ТЕЗ. 
Модуль обробки діагностичної інформації служить для виділення, перетворення й 

аналізу ДІ, а також для рішення про технічний стан РЕК цифрових ТЕЗ. 
УРМ працює у двох режимах: автоматичного діагностування та ручного введення 

паспортних даних. 
Висновки. Розроблена методика пошуку дефектного компоненту зі складу цифрового 

типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використанням 
електромагнітного методу знімання діагностичної інформації. 

Застосування запропонованої методики дозволить автоматизувати процес пошуку 
дефектних цифрових РЕК ТЕЗ, а також покращити основні показники надійності: зменшити 
на 11-15% середній час відновлення та збільшити коефіціент готовності цифрових об’єктів 
РЕЗО на 8-10%. 
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к.т.н. Глухов С.І. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРОБКИ ДІАГНОСТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ 

 

Рассматривается вопрос разработки методики поиска дефектных радиоэлектронных 
компонентов из состава цифрового типового элемента замены на основе условного алгоритма 
диагностирования с использованием электромагнитного метода съема диагностической 
информации, преимуществом которого над существующими является исключение 
необходимости омического контакта со схемой с целью определения диагностического 
параметра.   

Использование методики поиска дефектных радиоэлектронных компонентов из состава 
цифрового типового элемента замены при разработанном методе съема диагностической 
информации на основе условного алгоритма диагностирования позволит при минимальном 
количестве шагов осуществить поиск дефектного компонента из состава цифрового типового 
элемента замены. 

Ключевые слова: электромагнитный метод, радиоэлектронный компонент, условный 
алгоритм диагностирования. 

к.т.н. Глухов С.И. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ВООРУЖЕНИЯ 
 

The question of development of method of search of imperfect radio electronic components is 
examined from composition of digital model element of replacement on the basis of conditional algorithm 
of diagnosticating with the use of electromagnetic method of output of diagnostic information, advantage 
of which above existing is an exception of necessity of omicheskogo contact with a chart with the purpose 
of determination of diagnostic parameter. 

The use of method of search of imperfect radio electronic components from composition of digital 
model element of replacement at the developed method of output of diagnostic information on the basis of 
conditional algorithm of diagnosticating will allow at the least of steps to carry out the search of imperfect 
component from composition of digital model element of replacement. 

Keywords: electromagnetic method, radio electronic component, conditional algorithm of 
diagnosticating. 
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УДК 623.486:658.51                                       к.т.н. Гуляєв А.В. (ЦНДІ ОВТ ЗС України) 
 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИБОРУ СПОСОБУ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

 
В статті викладено методичні основи вибору способу відновлення деталей при ремонті 

озброєння та військової техніки з врахуванням соціальних та економічних наслідків для 
визначеного ремонтного органу. 

Рішення задачі вибору ефективного способу відновлення для конкретного ремонтного 
виробництва представлено у вигляді математичної моделі пошуку варіанта якісного і 
своєчасного задоволення потреб у комплектуючих виробах, що забезпечують дотримання 
соціально-економічних нормативів і, характеризуються таким станом умов виробництва, при 
яких мінімізуються річні приведені витрати. 

Ключові слова: відновлення деталей, ремонтний орган, математична модель. 
 
Вступ. Підвищення ефективності і якості ремонту озброєння та військової техніки (далі 

-  ОВТ)  потребує комплексного підходу до вивчення технологічних процесів (далі -  ТП)  
відновлення деталей. У відповідності до Єдиної системи технічної підготовки виробництва 
комплекс робіт з розробки технології ремонту виробів має такі етапи:  аналіз технології 
ремонту виробу; розробка технологічних процесів ремонту; конструювання та виготовлення 
спеціального технологічного обладнання та оснащення; кінцеве відпрацювання та 
впровадження технологічних процесів відновлення деталей у практику ремонтного 
виробництва. 

Постановка завдання. ТП є частиною технологічної системи ремонту ОВТ та являє 
собою алгоритм відновлення виробу або окремих його елементів, який забезпечує отримання 
заданих технічних та економічних параметрів і показників процесу ремонту [1, 2]. 

При розробці ТП ремонту машин визначають: способи відновлення складових частин 
виробу (заміна новими, зварювання, наплавлення і т. д.); операції з обробки матеріалів 
(різання, шліфування, електрофізична та електроімпульсна обробка і т. д.); методи зміцнення 
і зміни структури та властивостей матеріалів; методи отримання вузлів і виробів (складання, 
зварювання, клеєння, паяння); види технологічного оснащення; раціональні умови 
організації процесу ремонту; рівень автоматизації та механізації тощо. Відновлення однієї й 
тієї ж деталі (виробу) із заданими фізичними властивостями і іншими параметрами може 
бути досягнуто різними способами [3, 4]. Тому однією з найважливіших задач є вибір 
найбільш ефективного способу відновлення зношених поверхонь. 

Викладення основного матеріалу. Враховуючи, технологічні, економічні та 
організаційні відмінності умов які склалися на ремонтних підприємствах з капітального 
ремонту ОВТ, задача вибору ефективного способу відновлення для конкретного ремонтного 
підприємства формулюється як пошук варіанта якісного і своєчасного задоволення потреб у 
комплектуючих виробах, що забезпечують дотримання соціально-економічних нормативів і, 
характеризуються таким станом умов виробництва, при яких мінімізуються річні приведені 
витрати. 

Математично ця задача може бути сформульована таким чином. Визначити значення 
Yis яке мінімізує цільову функцію 
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У моделі використані такі позначення iSY  - булева перемінна, яка показує можливість 

застосовується для задоволення потреби в і-й номенклатурі деталей Ni способу відновлення в 
умовах ремонтного виробництва s; І – номенклатура деталей, що підлягають відновленню; Q 
– річний обсяг і-ї номенклатури деталей, що відновлюються; iSC  - питомі приведені витрати 
на ремонт одиниці і-ї номенклатури деталей при використанні Ni способу відновлення в 
умовах ремонтного підприємства s; Ni – множина способів відновлення (що відповідають 
державним нормативам), які можуть бути застосовані для ремонту і-ї номенклатури деталей; 

)( iSki Yb  -  потреба в ресурсі k  для ремонту і-ї номенклатури деталей в умовах iSY ; kіB  - 
загальний обсяг наявних ресурсів виду k; k - число видів ресурсів. 

Основною умовою рішення задачі є попереднє формування множини способів Ni, що 
застосовуються для ремонту і-ї номенклатури деталей. Кожен варіант використання і-го 
способу відновлення в умовах конкретного ремонтного підприємства s повинен 
характеризуватися такими показниками: 

- питомими приведеними витратами iSC ,  що пов’язані з ремонтом і-ї номенклатури 
деталей в умовах застосування виробництва s; 

- ресурсоємністю kib  в умовах застосування на виробництві s; 
- екологічні збитки, які завдаються при застосуванні способу відновлення Ni в умовах 

ремонтного виробництва s при ремонті і-ї номенклатури деталей (Y); 
- екологічною ефективністю застосування способу відновлення Ni в умовах ремонтного 

виробництва s; 
- термінами τ ремонту заданого обсягу і-ї номенклатури деталей в умовах 

виробництва s; 
- якістю ремонту і-ї номенклатури деталей в умовах застосування виробництва s. 
Порядок формування множини варіантів для ремонту і-ї номенклатури деталей може 

бути поданий таким чином. 
Оцінюється ряд альтернативних варіантів умов ремонту і-ї номенклатури деталей, за 

кожним з варіантів визначаються показники Y, М, τ, І, …, значення яких поєднуються з 
вимогами Y, М, τ, Іn. 

У множину Ni включаються варіанти,  за якими виконуються умови Y≤Y, М≥М,  τ≤ τn, 

niS YY ³ . За цими варіантами визначаються показники iSC  та kB , які є вихідною 
інформацією для реалізації моделі. 

До множину Ni ввійдуть тільки ті варіанти, які дозволяють виконати усі вказані умови. 
При дотриманні цих умов мінімум цільової функції дозволить визначити найбільш 
ефективний спосіб відновлення в умовах конкретного ремонтного виробництва. У даному 
випадку показником ефективності використання способу буде рівень сумарних приведених 
витрат на ремонт номенклатури деталей,  що розглядається.  Чим нижчі ці рівні витрат,  тим 
ефективніше застосування способу відновлення в умовах конкретного ремонтного 
виробництва. 

Висновок. Таким чином, з’являється можливість оцінити різноманітні способи при їх 
використанні на конкретному ремонтному виробництві в залежності від умов, що склалися 
на цьому ремонтному підприємстві з врахуванням соціальних та економічних наслідків. Без 
врахування цих наслідків мінімізація витрат ще не є підставою для визначення того чи 
іншого способу ефективним. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА  СПОСОБА  ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 
 
В статье изложены методические основы выбора способа восстановления деталей при 

ремонту вооружения и военной техники с учетом социальных и экономических последствий для 
определенного ремонтного органа. 

Решение задачи выбора эффективного способа восстановления для конкретного 
ремонтного производства представлено в виде математической модели поиска варианта 
качественного и своевременного удовлетворения потребности в комплектующих изделиях 
которые обеспечивают соблюдения социально-экономичных нормативов и, характеризуются 
таким состоянием условий производства, при которых минимизируются годовые приведенные 
затраты.  

 
Gulyaev Andrey, candidate of engineering sciences  

(CRDU of armament and military equipment of The Armed Forces of Ukraine) 
 

METHODOLOGICAL BASICS OF SUSTAINABLE METHOD SELECTION OF ARMAMENT 
COMPONENTS AND MILITARY EQUIPMENT RECOVERY 

 
The article is about methodological basics of method selection of armament components and 

military equipment recovery that meet social and economic consequences for certain repair service  
The solution of choice of the most effective way for each repair service is shown as mathematical 

search model of suitable option that provides componential  parts in time and qualitatively and ensure 
fulfillment of all social and economic standards and that are characterized as those that minimize annual 
adjusted costs while their production. 
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УДК 623.438          Гусляков О.М. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) 
к.військ.н., с.н.с. Коцюруба В.І. (НУОУ) 

 
УДОСКОНАЛЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЯВЛЕННЯ 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРИСТРОЇВ ІНДУКЦІЙНИМ МЕТОДОМ 
 

У статті запропоновано удосконалену математичну модель виявлення вибухонебезпечних 
пристроїв пошуковим пристроєм з індукційним методом виявлення, що встановлюється на 
робототехнічному комплексі, на шасі бойових броньованих машин. Модель враховує 
нелінійність параметрів гарантованої зони дії пошукового пристрою, відстань між пошуковими 
елементами, ширину базового шасі та характеристики мінного поля. Впровадження 
запропонованої математичної моделі дозволить обґрунтувати раціональні технічні 
характеристики пошукових пристроїв з індукційним методом виявлення та визначити вимоги 
до окремих характеристик і конструктивних параметрів базового шасі при розробці 
вітчизняних зразків засобів дистанційного розмінування. 

Ключові слова: індукційний метод виявлення, вибухонебезпечні пристрої, ймовірність 
виявлення.  

 
Постановка проблеми. Аналіз бойових втрат в сучасних збройних конфліктах показав, 

що на сьогодні гостро існує потреба швидкого і безпечного виявлення та знешкодження 
вибухонебезпечних пристроїв (ВНП), пророблення проходів у мінних полях та мінно-
вибухових загороджень (МВЗ). Все активніше удосконалюються засоби і способи 
встановлення МВЗ, змінюється тактика їх застосування, створюються нові типи ВНП, що 
засновані на різних принципах дії, підвищується їх вибірковість, ефективність та уражаюча 
здатність [1-3].  

З метою зниження втрат озброєння та військової техніки, а саме бойових броньованих 
машин (ББМ) від ВНП (мін, фугасів, саморобних вибухових пристроїв) фугасної дії, 
військовими фахівцями пропонуються різні підходи до підвищення комплексної системи 
протимінного захисту (ПМЗ)  машин та підрозділів військ в цілому.  Але,  нажаль,  більшість 
таких заходів ПМЗ не дозволяють надійно захистити ББМ від уражаючих факторів ВНП а їх 
реалізація негативно впливає на тактико-технічні характеристики зразків (вага машини, 
швидкість руху та запас ходу, корисне навантаження), що знижує бойову ефективність ББМ 
в цілому [3]. 

Одним з найбільш перспективних способів підвищення ПМЗ військ та подолання МВЗ 
є розроблення універсальних робототехнічних комплексів (РТК) для безпечного 
розмінування і пророблення проходів на базі шасі ББМ, оснащених декількома пошуковими 
пристроями (на основі різних методів виявлення) та пристроями для знешкодження або 
знищення ВНП [4, 5]. 

Враховуючи вищезазначене виникає невідповідність між необхідністю покращення 
системи ПМЗ військ в бойових умовах та відсутністю ефективних засобів для їх реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз джерел [3, 6-8] показав на наявність 
різних підходів до протимінного захисту ББМ та створення засобів дистанційного виявлення 
та знешкодження ВНП. Основну увагу при їх розробці приділяють створенню математичних 
моделей їх функціонування (дистанційного управління РТК, виявлення ВНП, дистанційного 
знешкодження ВНП, подавлення радіоліній управління). Так в роботі [7] розглянуто 
математичну модель виявлення ВНП пошуковим пристроєм з індукційним методом 
виявлення, що встановлюється на легких броньованих машинах (ЛБМ). У роботі [8] 
розглянуто методи виявлення прихованих об’єктів встановлених як в ґрунт так і на поверхні. 
В роботах [4, 9] розглянуто методи дистанційного виявлення і знешкодження ВНП. Однак в 
зазначених працях не враховано особливості впливу ряду параметрів: габаритних розмірів 
базового шасі; нелінійність площинних характеристик зони дії пошукового пристрою, що 
впливає на визначення мінімального часу знаходження ВНП у зоні дії пошукового елементу; 
параметрів замінованої ділянки (форма ділянки, місце знаходження ВНП по відношенню до 
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пошукового елементу) які впливають на ймовірність їх виявлення. 
Формування цілей статті. Зважаючи на це, метою статті є удосконалення 

математичної моделі виявлення ВНП пошуковим пристроєм з індукційним методом [7] 
встановленим на дистанційно керований РТК, в напрямку урахування впливу вказаних 
факторів. 

Виклад основного матеріалу. У якості показника ефективності пошукового пристрою 
прийнята ймовірність виявлення ВНП індукційним методом Рві (за умови, що об'єкт пошуку 
має металевий корпус) за формулою [7]: 

 
впппві РРР = ,         (1) 

 
де Рпп – імовірність потрапляння ВНП у зону дії пошукового пристрою; 
Рвп –  умовна ймовірність виявлення ВНП при їх попаданні в зону дії пошукового 

пристрою. 
Імовірність потрапляння ВНП в зону дії пошукового пристрою згідно [7]  

розраховується за формулою: 
 

( ) ( ) úû
ù

êë
é m+--= ò

х

0нзмпіпп dxхdb2exp1Р ,    (2) 

де bпі – ширина зони дії кожного пошукового елементу пошукового пристрою 
встановленого на РТК, що заснований на індукційному методі, м; 

dнзм – діаметр небезпечної зони реагування підривача міни (ВНП), м; 
μ(х) – розхід ВНП на одиницю площі переміщення РТК, м-2; 
х – довжина шляху переміщення РТК, м. 
При цьому розрахунок імовірності потрапляння ВНП в зону дії пошукового пристрою 

за цією формулою не враховує ширину базового шасі, криволінійну форму замінованої 
ділянки тільки, та тільки для 2-х пошукових елементів пристрою.  

Залежність (2) пропонується удосконалити введенням відповідних показників, що 
надасть можливість підвищити точність проведення розрахунків під час моделювання 
процесу пошуку ВНП індукційним методом (рис. 1). 

Враховуючи ширину зони дії пошукового пристрою,  імовірність потрапляння ВНП в 
зону дії пошукового пристрою при русі РТК пропонується розраховувати за формулою: 

÷
ø
öç

è
æ m--= ò

х

0піпп dxBexp1Р ,     (3) 

де Bпі – ширина зони дії пошукового пристрою встановленого на РТК, м.; 
х – довжина шляху переміщення РТК, м. 
 

 
 
Рис. 1. Схема для розрахунку ймовірності потрапляння ВНП в зону дії пошукового 

пристрою, заснованого на індукційному методі виявлення (позначення наведені по тексту) 
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Відстань х, на яку переміщується РТК за час t, залежить від швидкості пересування 
РТК – Vртк по замінованій ділянці: 

tVx ртк= .        (4) 
 

У більшості випадків форма замінованої ділянки території є криволінійною (рис. 1), 
тому загальну площу перевіреної РТК смуги – Sмд можливо обчислити шляхом розбивання її 
на криволінійні трапеції з площинами S1мд і S2мд. Площина S1мд смуги, що перевіряється 
РТК, залежить від ширини зони дії пошукового пристрою – Bпі (основа трапеції) і довжини 
перевіреної смуги замінованої ділянки – LМД  та розраховується за формулою: 

 

ò=
піB

0 пі
мд

мд dB
2

L
1S ,      (5) 

 
де S1мд – частина загальної площі перевіреної РТК смуги (приймемо для розрахунків 

S1мд = S2мд), м2. 
Тоді загальна площа Sмд перевіреної РТК смуги замінованої ділянки буде рівною: 
 

мдмдмд 2S1SS += .      (6) 
 

Виходячи з цього,  щільність мінування μ на одиницю перевіреної РТК площі Sмд, 
залежить від кількості мін – nм,  довжини LМД і ширини Bпі перевіреної РТК смуги,  та 
визначається за формулою: 

мд

м

S
n

=m .       (7) 

 
Мінімально необхідна загальна ширина зони дії пошукового пристрою – Bпі,  залежить 

від ширини базового шасі РТК –  bртк  та діаметру небезпечної зони реагування підривача 
міни (ВНП) – dнзм і обчислюється за виразом: 

 
рткнзмпі bdB += .      (8) 

 
Слід зазначити, що для безпечного прямолінійного руху РТК з пошуковим пристроєм 

по замінованій ділянці (рис. 1.) та виключення його підриву на ВНП, повинні виконуватись 
умови: 

( )рткнзмпі bdB +³ ,      (9) 
 
а для безпечного руху РТК по замінованій ділянці зі змінами напрямку руху (для 

об’їзду перешкод на місцевості) повинна виконуватись умова: 
 

( )рткнзмпі bd2B +> .      (10) 
 
Імовірність виявлення ВНП, при умові їх потрапляння в зону дії пошукового пристрою, 

встановленого на РТК, обчислюється за формулою [7]: 
 

( )зніввп texp1Р l--= ,      (11) 
 

де λів – інтенсивність виявлення ВНП, с-l; 
tзн – час знаходження ВНП в зоні дії пошукового пристрою, с.  
Інтенсивність виявлення ВНП згідно [7] розраховуємо за формулою: 
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сп
ів t

1
=l ,       (12) 

 
де tcп – час спрацьовування пошукового пристрою, що включає час спрацювання 

пошукового елементу і час подачі відповідного сигналу на пульт управління для 
автоматизованого гальмування і зупинки РТК (в середньому для розрахунку приймається tcп 
≈ 0,5 с). 

Згідно запропонованому у [7] підходу (рис. 2), час знаходження ВНП у зоні дії 
пошукового пристрою tзн розраховується як: 

 

ртк

кз
зн V

Bt = ,       (13) 

 
де Вкз –  відстань (ширина контактної зони),  яку пройде РТК під час випромінювання 

первинного та реєстрації вторинного низькочастотного магнітного поля (МП) від 
феромагнітного об'єкта (ВНП з металу).  

 

 
 
Рис. 2. Схема функціонування пошукового пристрою з індукційним методом 

виявлення, встановленим на РТК (позначення наведені по тексту) 
 
При цьому, ширина контактної зони дії первинного і реєстрації вторинного магнітного 

поля залежить від висоти пошукового пристрою над поверхнею ґрунту –  Нвг, глибини 
місцезнаходження ВНП у ґрунті – hмг, та радіусу дії – Rдп первинного низькочастотного МП 
[7] та визначається за формулою: 
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де Rдп – радіус дії первинного низькочастотного МП,  
Нвг – висота пошукового пристрою над поверхнею ґрунту, 
hмг – глибина місцезнаходження ВНП у ґрунті.  
Існує невідповідність між запропонованим підходом, за яким враховується Rдп для 

визначення глибини виявлення ВНП та ширини зони дії первинного МП, та гарантованої 
його дії на всю ширину смуги пошуку. Тому пропонується параметри гарантованої зони дії 
магнітного поля пошукового пристрою з індукційним методом виявлення визначати з 
використанням геометричного методу, що базується на врахуванні уточнених лінійних 
площинних характеристик зони дії пошукового пристрою, які не були враховані у роботі [7]. 
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Згідно рис. 3 відстань між центрами двох зон дії електромагнітних зондів (пошукових 
елементів) дорівнює bвпе, радіуси їх дії R1 та R2. Необхідно знайти радіус кола – hв, по якому 
вони перетинаються при визначеній глибині гарантованого виявлення ВНП у ґрунті – hгвм.  

Визначений радіус служить висотою трикутника О1МО2. Площа рівнобедреного 
трикутника О1МО2 –  Sт визначається по основі О2О1 =  bвпе , та сторонах R1 і R2 (при 
R1 = R2 = Rдп) за формулою: 

 
( ) ( )впеттдптт bppRpS --= ,     (15) 

 
де bвпе – відстань між центрами двох зон дії пошукових елементів (основа трикутника), 
R1, R2 – рівні сторони рівнобедреного трикутника О2МО1, 
pт – напівпериметр трикутника О2МО1.  
Напівпериметр трикутника О2МО1буде дорівнювати: 
 

2
bRp впе

дпт += .      (16) 

 
Тоді необхідний радіус гарантованого впливу первинного низькочастотного МП (hв – 

висота опущена на основу трикутника) буде дорівнювати: 
 

впе

т
в b

S2h = .       (17) 

 
Як видно з рис. 3, глибина виявлення ВНП змінюється на усій ширині зони дії 

пошукового пристрою і буде максимальною – hмг(мах) тільки безпосередньо під пошуковими 
елементами, а між ними можуть існувати локальні зменшення глибини виявлення ВНП, що є 
небезпечним для ОВТ що буде рухатися по перевіреній РТК смузі. 

 
а) 
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б) 

 
Рис. 3. Схема зон дії електромагнітного поля пошукового пристрою з індукційним 

методом виявлення:а) вигляд на зону дії зверху, б) розріз зони дії у площині перетину А-А 
 
Віднімаючи від радіусу гарантованого впливу первинного низькочастотного МП висоту 

пошукового пристрою над поверхнею ґрунту, отримаємо глибину – hгвм гарантованого 
виявлення ВНП в ґрунті: 

вгвгвм Hhh -= .       (18) 
 
Тоді ширина зони гарантованого виявлення ВНП – Вгкз,  яка залежить від радіусу 

гарантованого впливу первинного низькочастотного МП, відстані між центрами двох 
пошукових елементів – bвпе, висоти пошукового пристрою над поверхнею ґрунту, та глибини 
місцезнаходження ВНП у ґрунті,буде розраховуватись за формулою: 
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Враховуючи вищезазначене, формулу (13) пропонуємо замінити формулою: 
 

ртк

гкз
зн V

Bt = .       (20) 

 
Визначення радіусу дії Rдп первинного низькочастотного МП проводимо за формулою 

[7]: 

12
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де rхо – хвильовий опір вільного простору, Ом; 
М2z – магнітний момент генераторної котушки, А м2; 
Dап – коефіцієнт, що визначає аномальне поле поверхні ВНП (приймає значення 0,9); 
rвнп – радіус міни (ВНП), м; 
zгн – коефіцієнт провідності ґрунту (30 м4 кг/(с3А2)); 
σеп – питома електрична провідність ґрунту, См/м; 
λехв – довжина електромагнітної хвилі, м; 
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Pпвмп – щільність потоку потужності вторинного МП (чутливість приймальної 
котушки), Вт/м2. 

Довжину електромагнітної хвилі розраховуємо згідно [7] за формулою: 
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=l ,       (22) 

 
де aпе та bпе,  –  відповідно довжина і ширина пошукового елементу пошукового 

пристрою, м.  
Мінімальна дальність виявлення ВНП пошуковим пристроєм –  dmin,  залежить від 

ширини контактної зони пошукового пристрою і відстані пошукового елементу від корпусу 
РТК – Lвпе, та розраховується згідно [7]:  

 

2
ВLd кз

впеmin -= .      (23) 

 
При цьому, для розміщення системи виявлення (технічного пристрою пошуку) з 

індукційним методом виявлення ВНП на рухомій базі повинні виконуватись умови[7]: 
 

спзнгшmin ttтаsd ³³ ,     (24) 
 
де sгш – гальмівний шлях РТК, м. 
Відповідно максимальну дальність виявлення ВНП пошуковим пристроєм – dmах від 

корпусу РТК визначаємо за формулою: 

2
ВLd кз

впеmах += .      (25) 

 
Гальмівний шлях шасі РТК можна розраховувати за формулою з роботи [10]: 
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рткуг

спгсртксгсгш
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де tсгс – час спрацьовування гальмівної системи шасі РТК (гідравлічна 0,2, пневматична 

0,4...0,8, механічна 0,8...1,1 с); 
Vртк  – швидкість РТК під час пошуку ВНП; 
zгс – коефіцієнт системи гальмування, рівний 0,004 с2/м; 
kуг – коефіцієнт експлуатаційних умов гальмування (колесами 1,1...1,4, гусеничною 

стрічкою 0,8...1,1); 
φзч – коефіцієнт зчеплення з ґрунтом (колеса 0,4...0,6, гусенична стрічка 0,8... 1). 
Висновки. Запропонована удосконалена математична модель враховує додаткові 

параметри та умови функціонування пошукового пристрою встановленого на РТК, що 
дозволяє:  визначити умови виявлення ВНП  в прихованому середовищі;  вимоги до 
експлуатаційних характеристик і конструктивних параметрів шасі РТК (швидкість руху, 
габаритні розміри, вагу); обґрунтувати оптимальні технічні характеристики пошукових 
пристроїв (відстань між пошуковими елементами, ширину зони дії, глибину виявлення) з 
індукційним методом. При цьому, очікується значне підвищення точності розрахунку 
умовної ймовірності виявлення ВНП даним методом. 

Напрямом подальших досліджень є обґрунтування раціонального складу 
перспективного зразка робототехнічного комплексу розмінування, а також кількісних та 
якісних значень показників технічних характеристик його систем виявлення.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТРОЙСТВ ИНДУКЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

 
В статье предложена усовершенствованная математическая модель обнаружения 

взрывоопасных устройств поисковым устройством с индукционным методом обнаружения, 
которое устанавливается на робототехническом комплексе, на шасси боевых бронированных 
машин. Модель учитывает нелинейность параметров гарантированой зоны действия 
поискового устройства, расстояние между поисковыми элементами, ширину базового шасси и 
характеристики минного поля. Внедрение предложенной математической модели позволит 
обосновать рациональные технические характеристики поисковых устройств с индукционным 
методом обнаружения и определить требования к отдельным характеристикам и 
конструктивным параметрам базового шасси при разработке отечественных образцов средств 
дистанционного разминирования. 

Ключевые слова: индукционный метод обнаружения, взрывоопасные устройства, 
вероятность обнаружения. 
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Guslyakov Oleg, Kocyuruba Vladimir, Ph.D. 
THE IMPROVED MATHEMATICAL MODEL OF EXPLOSIVE OBJECTS WITH THE 

INDUCTION METHOD 
 
The improved mathematical model of explosive objects exposure by a searching device with the 

induction method of detection which is set on robotic complex on the undercarriage of the combat 
armoured vehicles is introduced in the article. A model takes into account non-linearity of parameters of 
the secured zone of action of searching device, distance between searching elements, width of base 
undercarriage and minefield performances. 

Introduction of the offered mathematical model will allow to ground rational technical 
performances of searching devices with the induction method of exposure and define requirements to 
separate descriptions and structural parameters of base undercarriage at development of domestic 
specimens of means of mine clearing controlled from distance. 

Keywords: induction method of detection, explosive devices, detection probability 
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ОЦЕНКА АСИМПТОТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЯ 

АЗИМУТА НЕСКОЛЬКИХ НЕОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОГО ИЗ "СВЕРХРАЗРЕШАЮЩИХ" АЛГОРИТМОВ 

ОБРАБОТКИ 
 

Представлены результаты исследования потенциальной эффективности оценивания 
угловых координат нескольких (более двух) одиночных целей в пределах элемента разрешения 
радиолокационной станции (РЛС) в "сверхразрешающей" системе "разрешения – измерения" 
на основе пространственных фильтров-проекторов. Оценка базируется на результатах 
аналитического описания диагональных элементов информационной матрицы Фишера для 
заданного алгоритма обработки. Показана зависимость требуемого запаса в отношении 
сигнал/шум при заданном угловом рассовмещении целей для получения ожидаемой точности 
измерения. 

Ключевые слова: групповая цель, фильтр-проектор, информационная матрица Фишера. 
 

Постановка задачи и обоснование метода оценки. Рассматриваемая задача 
относится к классу задач квазиполного разрешения групповой сосредоточенной цели с 
измерением угловой координаты нескольких (более двух) одиночных целей в пределах 
импульсного объёма (ИО) РЛС (ортогональность сигналов объясняется взаимным 
перекрытием огибающих). В большинстве работ по методам "сверхразрешения" 
внимание акцентируется на решении задачи определения числа целей в составе 
групповой (задача "обнаружение – разрешение"). В известных авторам работах по 
оценке эффективности квазиполного разрешения анализ проводится для двух целей в ИО 
РЛС. При наличии в ИО более двух целей существенно усложняется, прежде всего, сама 
задача разрешения, а вопросы оценки эффективности измерения должны решаться с 
использованием многомерного подхода. 

Основные положения исследования. По аналогии с задачей оценки многомерных 
параметров  качество измерительной системы характеризуется 
матрицей двух моментов (ковариацией) ошибок измерения, имеющей в общем виде 
выражение: 
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;     (1) 

,    (2) 

где p(u/β) – условная плотность распределения вероятности, которая как 
функция параметра β определяет функцию правдоподобия; 

  – символ математического ожидания. 
Соотношение (2) определяет теоретически предельную (потенциальную) точность 

несмещённой оценки параметра β. Оценка, при которой неравенство (2) превращается в 
равенство, считается эффективной. В реальных условиях равенство достигается только 
при существенном увеличении энергии сигнала (отношения сигнал/шум). Такая оценка 
определяется как асимптотически эффективная. Именно такой вид оценки исследуется 
в статье.  

При оценке векторного параметра , когда одновременно 
измеряется несколько параметров, используется обобщение неравенства Крамера-Рао на 
многомерный случай, согласно которому матрица ковариаций любой несмещённой 
оценки  удовлетворяет матричному неравенству: 

,   (3) 
где  =  – матрица, обратная, так называемой, информационной 

матрицы Фишера, для которой 
,      (4) 

где Т – символ транспонирования. 
Матрица Ф-1 является теоретически предельной матрицей ковариаций ошибок 

измерения параметра β, при этом эллипсоид рассеяния лежит целиком внутри 
эллипсоида  рассеяния любой несмещённой оценки параметров . 

В выражении (4)  с точностью до постоянной "с" выполняются следующие 
соотношения: 

,    ,   (5) 

где z(β,  β*) – сигнал на входе измерителя в зависимости от параметра β и его оценки 
β*, а zc  – его сигнальная составляющая. 

С учётом (4) и (5) вычисляемый элемент информационной матрицы Фишера имеет 
вид: 

,    (6) 

где  – нормированная к шуму сигнальная составляющая выходного эффекта. 
Методика расчёта потенциальных асимптотически эффективных оценок 

измерения азимута одновременно нескольких целей, представленная выше (как показано 
в [1]), полностью применима для определения матрицы ковариаций при любом, 
отличающемся от оптимального, алгоритме обработки принятых сигналов. 

Базовым моментом в методологии количественного оценивания результатов 
измерения при известной системе обработки является определение оператора обработки 
и аналитическое описание сигнальной составляющей выходного эффекта. 

Выбор алгоритма пространственной "сверхразрешающей" обработки и 
определение его основного оператора. 

Методы альтернативного спектрального оценивания [2] позволяют преодолеть 
релеевский предел разрешения только при воздействии некоррелированных сигналов, 
какими являются шумовые излучения различных источников, поэтому вполне 
обоснованным можно считать выбор одного из методов пространственно-временной 
обработки, обеспечивающий высокое разрешение при наличии корреляции разрешаемых 
эхосигналов. Одним из таких методов является предложенный в [3] алгоритм 
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пространственной фильтрации с использованием антенны типа ЛАР и согласованных 
фильтров-проекторов. Такой алгоритм, как показано в [4], обеспечивает высокое 
разрешение не только сильно коррелированных эхосигналов, но и когерентных сигналов. 
Преимуществом данного алгоритма является исключение необходимости вычисления 
обратной корреляционной матрицы выходных сигналов ЛАР и, следовательно, снятие 
высоких требований на вычислительные ресурсы системы обработки. 

Основным функциональным элементом системы обработки является матричный 
фильтр-проектор (ФП) с передаточной характеристикой вида: 

,      (7) 
где ; 

 – N–мерный вектор-столбец, характеризующий фазовое 
распределение (ФР) на апертуре ЛАР, создаваемое i-той целью, 

М – число разрешаемых целей. 
Алгоритмическая структурная схема системы векторного измерения показана на 

рис. 1. 
Согласованный ФП имеет размерность, равную числу целей М. Фильтр-проектор 

в системе обработки является перестраиваемым для нахождения тех значений 
параметров , при которых максимизируется квадрат нормы проекции выходного сигнала 
на подпространство матрицы . 

 
Рис. 1. 

Выходной сигнал системы обработки определяется в матричном виде как: 
,     (8) 

где  – N-мерный вектор выходных сигналов элементов ЛАР. 
Необходимое для дальнейшей оценки (6) сигнальная составляющая выходного 

эффекта определяется аналогично выражению (8), в котором в состав Y входит только 
сигнальная часть: 

.     (9) 
Расчёт ошибок измерения. 
При расчёте матрицы ковариаций ошибок измерения используется один из двух 

подходов. Чаще применяется второй подход, основанный на представлении, согласно 
которому в принимаемой реализации эхосигнала фиксируется совокупность 
информационных параметров (М) и элементы матрицы условных двух моментов ошибок 
( β определяются при заданном истинном значении параметра. 

Процедура разрешения сигналов, уровень перекрытия огибающих которых 
превышает релеевский предел, согласно оптимального алгоритма разрешения 
предусматривает обнаружение сигнала каждой одиночной цели при одновременной 
режекции соседнего "мешающего" сигнала. В данном случае рассматривается ситуация 
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"многоцелевого" измерения при наличии трёх целей в ИО РЛС (М = 3), что не только 
существенно упрощает (по сравнению со случаем М < 3) математические выкладки, но и 
вполне соответствует практически ожидаемой предельной (для ИО) сигнальной 
ситуации. 

В схеме рис. 1 трёхмерный ФП настраивается на групповую цель, а двухмерный 
является ортогональным и выполняет роль режекции "мешающих" сигналов. Переходная 
характеристика ФП определяется опорными настроечными векторами . 
Алгоритм оценки (настройки) для первой цели определяется условием максимизации: 

.      (10) 
Технологически ФП представляет собой модуль ЦСО (цифровой системы 

обработки), содержащий высокопроизводительный процессор и ПЛИС, который 
обеспечивает задачу обработки в реальном масштабе времени (скорость программной 
настройки несоизмеримо выше скорости сканирования луча). 

Для выбранной сигнальной обстановки определим передаточную характеристику 
трёхмерного фильтра-проектора: 

. (11) 

Параметры, входящие в (11) имеют следующий смысл: 
   (12) 

          (13) 
,    (14) 

где kij – коэффициент использования энергии соответствующего сигнала; 
ρij – коэффициент корреляции фазовых распределений, которые создаются на 

апертуре "i"-м и "j"-м поисковыми векторами: 
D3 – определитель матрицы . 

Коэффициенты корреляции ФР определяются для опорных векторов: 
. 

Расчётная формула коэффициента корреляции имеет вид: 
.    (15) 

Нормированная сигнальная составляющая выходного эффекта в матричном виде 
определяется на основании выражения: 

.    (16) 
Расчётное выражение выводится для случая измерения азимута третьей (крайней) 

цели. Результат получен на основании решения уравнения (6) для диагональных 
элементов информационной матрицы Ф33 после подстановки результата (16) с учётом 
соотношений (11 – 14) и их аналитических преобразований Матричные операции 
выполнены на основании теории матриц [5], а вычисление производных и 
непосредственное вычисление требуемого элемента матрицы Ф выполнено в среде 
математического пакета MATLAB-2000. 

Результат расчёта потенциальной асимптотически эффективной оценки измерения 
азимута крайней (третьей) цели из группы трёх целей в импульсном объёме РЛС после 
усреднения по случайному фазовому сдвигу имеет вид: 

,    (17) 

где   .    (18) 
Величина определяет коэффициент использования энергии сигнала третьей 

цели при режекции сигналов первой и второй целей. 
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На рис. 2 представлена зависимость (кривая 2) нормированной к ширине ДН 
потенциальной среднеквадратической ошибки измерения азимута одной из целей 
(третьей) от отношения сигнал/шум в дБ. Значение  при расчёте принято равным 
15 дБ.  

10 20 30 40
0

0.1

0.2

0.3

0.4

1 2

q [db]

s
b
/b0,5P

 
Рис. 2. 

На том же рис. 2 для сравнения показана аналогическая зависимость при измерении 
азимута одиночной цели и использовании классического согласованного алгоритма 
обработки (кривая 1). 

На рис. 3 показана зависимость требуемого запаса в отношении сигнал/шум (Δq) 
при увеличении числа разрешаемых в ИО РЛС целей для обеспечения точности 
измерения, сравнимой с точностью измерения азимута одиночной цели. Угловое 
рассовмещение между целями принималось, равным М. 
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Рис. 3. 

Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о 
возможности разрешения –  измерения азимутов одиночных целей при общем числе 
целей в ИО РЛС более двух при использовании системы пространственной фильтрации 
на основе согласованных фильтров-проекторов с размерностью 3 и более за счёт запаса в 
отношении сигнал/шум в пределах 10 … 15 дБ. 
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ОЦІНКА АСИМПТОТИЧНО ЕФЕКТИВНИХ ПОМИЛОК ВИМІРЮВАННЯ АЗИМУТУ 

КІЛЬКОХ НЕОРТОГОНАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОДНОГО З 
"НАДРОЗРІЗНЮЮЧИХ" АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ 

 
Представлені результати дослідження потенційної ефективності оцінювання кутових 

координат декількох (більше двох) одиночних цілей у межах елемента розрізнення 
радіолокаційної станції (РЛС) в "надрозрізнюючій" системі "розрізнення – вимірювання" на 
основі просторових фільтрів-проекторів. Оцінка базується на результатах аналітичного опису 
діагональних елементів інформаційної матриці Фішера для заданого алгоритму обробки. 
Показано залежність необхідного запасу у відношенні сигнал/шум при заданому кутовому 
розсуміщенні цілей для отримання очікуваної точності вимірювання. 

Ключові слова: групова ціль, фільтр-проектор, інформаційна матриця Фішера. 
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The results of studies evaluating the potential effectiveness of the angular coordinates of several 

(more than two) single targets within the radar station resolution cell (RLS) in the "superresolution" 
system of "resolution - measure" based on spatial filters projectors. This is based on the results of the 
analytical description of the diagonal elements of the Fisher information matrix for a given processing 
algorithm. The dependence of the required stock in the signal/noise ratio at a predetermined angular 
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КОМБІНОВАНЕ УПРАВЛІННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

 
У статті розглянуто комбінаційний підхід до побудови системи управління складними 

об'єктами. Це обумовлено необхідністю підвищення надійності та ефективності 
функціонування різноманітних технічних та інших пристроїв і систем.  

Ключові слова: нелінійний об'єкт управління, система автоматичного управління, 
нейронна мережа. 

 
Вступ та постановка завдання. Для управління складними об'єктами в умовах 

апріорної невизначеності широке застосування знаходять адаптивні системи управління. 
Однак існуюча теорія адаптивного управління вирішує часткові задачі при істотних 
обмеженнях. Управляючі впливи формуються пропорційно поточним значенням змінних 
стану об'єкта управління (ОУ), або з використанням регуляторів з заздалегідь обраною 
структурою (як правило, за емпіричними правилами) і постійними налаштованим 
параметрами. 

Проте в реальних ситуаціях в адаптивних системах автоматичного управління можна 
використовувати лише одну реалізацію збурних впливів, які є довільними, але обмеженими 
за абсолютною величиною функціями часу. Тому традиційні адаптивні системи 
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автоматичного управління з реальними збурними впливами обов’язково мають статичну 
похибка регулювання та створюють істотне перерегулювання керованих змінних. Крім того, 
в нелінійних задачах адаптивного управління виникають двоточкові крайові задачі (ДКЗ), які 
(за рідкісним винятком) не можна вирішувати в процесі управління в реальному часі навіть 
чисельними методами. У деяких задачах управління відомі траєкторії переходу в потрібний 
стан, тільки для частини змінних стану ОУ, а для іншої частини змінних стану, за допомогою 
нерівностей, задана лише множина допустимих траєкторій. Існуючі алгоритми адаптивного 
управління такі обмеження не враховують. 

В автоматизованих системах підтримки прийняття рішень та управління, призначених 
для застосування в органах державної влади, використовують прогнозуючі моделі 
соціологічних та інших процесів з лінгвістичними і семантичними змінними, розроблені за 
допомогою методів експертного оцінювання. Ці моделі відрізняються високим ступенем 
суб'єктивізму і не дозволяють визначати такі властивості систем управління, як керованість, 
спостережуваність і стійкість. 

Таким чином, задача синтезу адаптивних систем автоматичного управління 
нелінійними об'єктами є актуальною науковою задачею, рішення якої має велике як 
теоретичне так і прикладне значення. 

Виклад основного матеріалу. Класичні методи синтезу систем управління базуються 
на добре розвиненому апараті інтегро-диференційного числення, в той саме час, отримують 
великий розвиток і широке застосування штучні нейронні мережі (ШНМ), які представляють 
собою альтернативний напрямок в теорії автоматичного управління та пропонують інший 
спосіб вирішення задачі управління [1, 2, 3]. 

Переваги нейромережового підходу, порівняно з класичними методами, полягають у 
наступному 

• паралелізм обробки інформації; 
• єдиний і ефективний принцип навчання; 
• надійність функціонування; 
• здатність вирішувати неформалізовані завдання. 
У системах управління вони можуть застосовуватися в якості регуляторів і 

ідентифікаторів. Для побудови регуляторів і ідентифікаторів найбільше застосування 
отримали багатошарові нейронні мережі прямого поширення, в яких інформація 
розповсюджується від шару до шару в напрямку руху сигналу, зворотний рух заборонено. 
Штучні НМ такого типу отримали широке розповсюдження завдяки простоті структури, 
швидкодії, за рахунок паралельної обробки інформації, наявності численних розроблених 
алгоритмів навчання мереж і стандартних програм для їх реалізації.  Також,  одним з 
перспективних способів управління є комбіновпне управління, в якому нейронні мережі 
працюють спільно зі звичайними контролерами, ПІД-регуляторами або іншими типами 
контролерів. 

Комбіноване нейро-ПІД управління дозволяє здійснювати самоналаштування ПІД-
регулятора в режимі реального часу з використанням нейронних мереж [4-6], з можливістю 
подальшої адаптації до зовнішніх умов. 

Критерієм оптимальності, при такому вигляді управління можуть виступати такі 

цільові функції: min)(e)(
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параметрів регулятора, а також обмеження на параметри вихідного сигналу. 
Керуючий сигнал, який виробляється регулятором в неперервних системах, при 

використанні ПІД-регулятора, може бути представлений ідеалізованим рівнянням: 
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де dip KKK ,,  – коефіцієнти підсилення пропорційної, інтегруючої і диференціальної 

складові регулятора відповідно, причому dK  має розмірність одиниць часу, а iK  - 
розмірність зворотний одиницям часу. На рис. 1. показана функціональна схема САУ. 
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Рис. 1. Функціональна схема САУ 

 
Для налаштування ПІД-регуляторів частіше використовують іншу форму 

представлення керуючого сигналу, в якій на пропорційний коефіцієнт посилення помножені 
також інтегральна і диференціальна складові: 
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У дискретних системах, рівняння вихідного сигналу приймає наступний вигляд: 
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дискретної системи можна описати таким виразом: 
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Для реалізації програм закону регулювання, більш зручним є рекурентний алгоритм. 
Він характеризується тим, що для обчислення поточного ][nu  значення сигналу 

використовується його попереднє значення ]1[ -nu  і поправочний коефіцієнт. Після 
перетворень отримаємо різницеве рівняння для дискретних ПІД-

регуляторів:
])2[]1[2][(][])1[][(]1[][ -+--++--+-= neneneKneKneneKnunu discr

d
discr
ip .      (1) 

Коефіцієнти, pK , discr
iK , discr

dK , можуть бути отримані при налаштуванні ПІД-
регулятора різними методами: Зіглера-Нікольса, Вільямса, Шоу, Куна; незатухающих і 
згасаючих коливань, емпіричним, ітеративним [7], або з використанням нейронної мережі, як 
показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Функціональна схема комбиированной САУ 

 
Навчена система нейроуправління діє таким чином. На такті n нейронна мережа 

отримує сигнал ]1[ +nx і генерує коефіцієнти управління ПІД-регулятора, ][nK p , ][nK discr
i , 

][nK discr
d , які надходять на ПІД-регулятор разом із значенням поточної похибки по ланцюгу 

зворотного зв'язку ][ne , що обчислюється за формулою ]1[]1[][ +-+= nynxne . ПІД-регулятор 
розраховує керуючий сигнал за формулою (1) і подає його на об'єкт управління. 

Навчання нейронної мережі відбувається в режимі реального часу за похибкою 
зворотного зв'язку, за методом найшвидшого спуску: 
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Перевагами комбінованого методу полягає в простоті експлуатації системи через 
усунення процедури налаштування регулятора вручну, а також можливість перетворення 
регулятора в нелінійний контролер. До недоліків методу можна віднести складність оцінки 
стійкості отриманого нелінійного контролера і наявності математичної моделі об'єкта  
управління. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

 
В статье рассмотрен комбинационный подход к построению системы управления 

сложными объектами. Это обусловлено необходимостью повышения надежности и 
эффективности функционирования разнообразных технических и других устройств и систем. 
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нейронная сеть. 
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This article describes the combination approach to construction management of complex objects. 

This is due to the need to improve the reliability and efficiency of the various technical and other devices 
and systems. 

Keywords: non-linear object control, automatic control system, the neural network. 
 
 
 

 
УДК 621.396.                                                                                 Кольцов Р.Ю. (ВИКНУ) 

д.т.н., доц. Боряк К.Ф. (ОДАТРЯ) 
            к.т.н. Ленков Е.С. (ВИКНУ) 
           к.т.н. Малюга А.В. (ВИКНУ) 

 
СИНТЕЗ УСТОЙЧИВЫХ СТРУКТУР АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ УГЛОВОЙ 

СЕЛЕКЦИИ НА ОСНОВЕ МАТРИЧНЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ЗА СЧЁТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ФИЛЬТРОВ-ПРОЕКТОРОВ 

 
Рассматриваются возможности синтеза новых вариантов алгоритмических схем систем 

углового селектора, использующих общую идею метода обработки с помощью ортогональных 
фильтров-проекторов, за счёт применения процедур декомпозиции и факторизации проектора, 
позволяющих повысить эффективность адаптивной системы. 

Ключевые слова: матричный фильтр-проектор, пространственно-временная обработка, 
система угловой селекции. 

 
Вступление и постановка задачи. Рассматриваются методы повышения 

эффективности адаптивной многоканальной системы пространственно-временной 
обработки, применяемой для угловой селекции в условиях внешних помех (как 
пассивных, обусловленных отражением сигнала от поверхности, так и активных 
шумовых), а также для обеспечения "сверхрелеевского" разрешения. 

Под эффективностью понимается, прежде всего, повышение устойчивости 
адаптивной системы обработки за счёт снижения чувствительности к системным 
ошибкам и ошибкам установки усиления в каналах приёма при весовой обработке, а 
также качества компенсации помех. 

Задача решается для адаптивной системы, основанной на применении матричных 
фильтров с характеристикой ортогонального проектора, который обеспечивает 
совместно с ЛАР пространственную (угловую) селекцию, формируя провалы в 
направлении на источники помеховых сигналов. При построении системы обработки на 
основе совокупности согласованных и ортогональных фильтров-проекторов 
обеспечивается выполнение задачи "сверхразрешения". 

Основные положения исследования. Матричный оператор проектирования  
[1] имеет переходную характеристику, определяемую выражением: 

для согласованного фильтра   ;             (1) 
для ортогонального фильтра   .            (2) 
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Матрицы в (1) и (2) имеют следующий смысл: 
 – матрица размером N ´ M, определяющая амплитудно-фазовое 

распределение (АРФ) поля в апертуре антенны типа ЛАР (N – число элементов ЛАР, M – 
число столбцов матрицы, определяющее размерность проектора); 

 – вектор-столбец, характеризующий АРФ, 
создаваемое сигналом i-ой цели ( ). 

Синтез новых вариантов алгоритма фильтрации производится на основе двух 
процедур преобразования, вытекающих из основных уникальных свойств проекторов. 

Особые свойства проекторов. 
Проектор, как оператор проектирования, обладает целым рядом особых 

уникальных свойств, использование которых позволяет изменять первоначально 
синтезированную структуру системы обработки с целью повышения эффективности, в 
частности, устойчивости системы адаптивной защиты от помех в сложных помеховых 
условиях, а также упростить вопросы технической реализуемости системы обработки. 

На основе положений [2] можно сформулировать следующие важные для 
практического применения свойства: 

- свойство иденпотентной матрицы, которое делает правомочным равенство: 
M

p
M PrPr = ,       (3) 

где "р" – любое число; 
- квадрат нормы проекции любого вектора на подпространство, созданное этим 

вектором, равно квадратичной форме вида: 
UUU M

H
M PrPr =2|||| ;     (4) 

- детерминант проектора равен 0 при условии M<N: 
0det =MPr ; 

- при условии, что подпространство, формируемое проектором PrM-m, принадлежит 
пространству, которое формируется проектором PrM, имеет место равенство: 

mMmMMmmM --- == PrPrPrPrPr , если m<M;  (5) 
- ранг проектора равен числу столбцов матрицы V, то есть числу М; 
- разница проекторов, для которых выполняется условие (5), равна дополнению 

проектора большей размерности на ортогональный проектор меньшей размерности: 
)()( mMMmMNNMmMM =^-´- =-=- PrPrPrIPrPrPr ,                               (6) 

где    )()( mMNNmM -´-^ -= PrIPr .                                                (7) 
Выражение (7) определяет ортогональный проектор, который формирует 

подпространство , являющееся ортогональным к подпространству, что формируется 
проектором PrM-m; 

- если вектор-столбец vi является одним из столбцов матицы V, то имеет место 
равенство: 

iiM vvPr = .       (8) 
Использование указанных выше свойств проекторов позволяет определить две 

процедуры преобразования, которые обеспечивают получение новых алгоритмов 
обработки, изменяющих характеристики системы защиты. Это: 

- во-первых, декомпозиция проектора, 
- во-вторых, факторизация ортогонального проектора. 
Задача декомпозиции проектора и её применение. 
Декомпозиция проектора заключается в представлении многомерного проектора (1) 

в виде линейной комбинации проекторов, меньшей размерности, например: 
111111 / vvvvPr HH= .      (9) 
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Проведём доказательство справедливости такого преобразования, используя 
произвольные (не связанные с принятыми обозначениями) записи сигналов 
подпространств и векторов. 

Необходимо доказать: если М произвольное подпространство из Н, то 
ортогональную проекцию любого вектора Х из L2 на подпространство Н единственным 
образом можно представить в виде суммы ортогональных проекций этого вектора на М и 
подпространство N Î Н, являющееся ортогональным дополнением М. 

Доказательство. Из ортогональности подпространств М и N следует, что 
М Ç N =  [0].  Поэтому в соответствии с теоремой проектирования любой вектор y Î Н 
единственным образом может быть представлен в виде: 

y = yМ* + yN *,  где  yМ*Î М, а yN * ^ М. 
Так как ХН* = Р(Х) Î Н, то в соответствии с вышесказанным имеет место и 

следующее представление для операторов ортогонального проектирования: 
РН(Х) = РМ(ХН*) + РN(ХН*). 

Подпространства М и N являются частью подпространства Н, поэтому справедливы 
соотношения: 

).()(    ;    )()( ** XXXX HHNMHM PPPP ==  
Отсюда следует, что РН(Х) = РМ(Х) + РN(Х). 
Выбор размерности базиса подпространства М определяет степень декомпозиции 

исходной задачи синтеза системы пространственно-временной обработки сигнала. Если 
подпространство М натянуто на базис {ji; i = 1,2, … , m }(*), то N должно быть натянуто 
на базис {jm+1 – РМ(jm+і); і = 1,2, ... , n-m}. Видно, что для перехода от исходного базиса 
к базису, на который натянуто пространство N, необходимо произвести ортогональное 
проектирование исходных базисных функций на подпространство М. Для решения 
поставленной задачи проектирования Х на подпространство N вновь можно 
воспользоваться данной теоремой. 

Цель декомпозиции состоит в том, чтобы заменить решение "большой" задачи на 
одновременно-последовательное решение элементарных задач. 

Обобщённая структурная схема построения адаптивной системы защиты от помех 
на примере многоканального аналогового автокомпенсатора показана на рис. 1 (1,2, … N 
─ модули автокомпенсации). 

1

2

N

Доп.
вход

Выход
 

Рис. 1 
 
При классическом варианте с параллельными каналами обработки система 

адаптации имеет ограниченную устойчивость и качество компенсации, вследствие 
влияния дестабилизирующих факторов (нестабильности параметров). 

На основании отдельных аналитических выводов, представленных в [3], получены 
расчётные выражения для оценки влияния факторов нестабильности на качество 
компенсации помех. На рис. 2 представлены зависимости снижения коэффициента 
подавления помехи (ΔКп ) от значения потенциального коэффициента подавления (Кп) 
при двух значениях дисперсии нестабильностей (10-2  и 10-3). 
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Рис. 2. 

 
Примеры применения метода декомпозиции для построения устойчивых и 

высокоэффективных систем адаптивной защиты предложены в [5]. Там же впервые 
предложены системы многоканальной адаптивной компенсации помех, построенные по 
принципу параллельно-последовательной обработки, признанные как наиболее 
устойчивые структуры автокомпенсации. 

Факторизация ортогонального проектора и синтез новых алгоритмов и структур 
систем адаптивной обработки. 

Факторизация ортогонального М-мерного вектора Pr^(М): 
H
пп

H
ппNN VVVVIPr 1)( -

´^ -=     (10) 
заключается в представлении его в виде произведения проекторов меньшей размерности, 
вплоть до одномерных: 

111111 / n
H
n

H
nnNN vvvvIPr -= ´^ .     (11) 

Используя общую идею метода, проведём обоснование его применения для 
получения нового варианта алгоритмической схемы разрабатываемой системы 
адаптивной защите от пассивных и активных шумовых помех. 

Задачи декомпозиции и факторизации в плане алгоритмического преобразования 
связаны между собой.  Так,  для перехода от М-мерного (не ортогонального) проектора к 
линейной комбинации одномерных типа: 

111111 / п
H
п

H
пп vvvvPr =     (12) 

необходимо ортогонолизировать векторы матрицы Vп. Сущность способа 
ортогонолизации для М = 3 иллюстрируется алгоритмической схемой рис. 3. 

I - Pr11 I - Pr11

I - Pr12

w1
v1ап v2ап v3ап

w2

w3

 
Рис. 3 
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Данная схеме легко обобщается на произвольное число столбцов матрицы V для 
согласованного проектора и матрицы Vп  для ортогонального проектора. 

Соотношения в блоках схемы рис.3 имеют смысл : 
^=- 1111 PrPrI ;   ^=- 1212 PrPrI ,     (13) 

где ^11Pr  ─ проектор на ортогональное дополнение подпространства, натянутого на 
столбец п 11 vw =  матрицы Vn; 

11Pr  ─ проектор, который определяется соотношением (11); 

п 2112 vPr ^=w ; 
^12Pr  ─ проектор на ортогональное дополнение пространства, который натянут на 

векторы-столбцы w1 и w2; 
п 312113 vPrPrw ^^= . 

Таким образом, ортогонализированная матрица Vп^ имеет вид: 
],...,,[ 21

^
mn wwwV = , m £ M. 

Обобщая принцип факторизации для произвольного варианта М-мерного проектора 
с помощью одномерных, получим алгоритм построения системы обработки: 

MM 1131211 Pr... ^^^^^ = PrPrPrPr .   (15) 
Алгоритмическая структурная схема системы адаптивной защиты от помех с 

использованием в качестве пространственных фильтров матричных ортогональных 
проекторов, основанная на применении метода факторизации представлена на рис. 4 
(МОП – матричный ортогональный проектор). 

 

12Pr̂ M1Pr̂11Pr̂

 
Рис. 4 

 
Система защиты может быть беспоисковой. В поисковой системе вектор поиска 

определяется как: 
]  ......    1[ )1( a-a= Njj

k eew , 
где пd blp=a sin)/(2 . 

Выводы. Полученный алгоритм позволяет упростить техническую реализацию 
системы защиты от внешних помех за счёт замены задачи многомерной оптимизации по 
критерию минимальной мощности помехи на выходе на последовательное решение 
нескольких (для нашего случая – М) задач одномерной оптимизации. 

При таком построении системы защиты повышается скорость адаптации каждого из 
одномерных проекторов при обеспечении высокой устойчивости. 
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Кольцов Р.Ю., д.т.н., доц. Боряк К.Ф., к.т.н. Лєнков Є.С., к.т.н. Малюга А.В. 
СИНТЕЗ СТІЙКИХ СТРУКТУР АДАПТИВНИХ СИСТЕМ КУТОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ НА 

ОСНОВІ МАТРИЧНИХ ОРТОГОНАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ 
УНІКАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФІЛЬТРІВ-ПРОЕКТОРІВ 

 
Розглядаються можливості синтезу нових варіантів алгоритмічних схем систем кутового 

селектора, що використовують спільну ідею методу обробки за допомогою ортогональних 
фільтрів-проекторів, за рахунок застосування процедур декомпозиції і факторизації проектора, 
що дозволяють підвищити ефективність адаптивної системи. 

Ключові слова: матричний фільтр-проектор, просторово-часова обробка, система кутової 
селекції. 
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SYNTHESIS OF STABLE STRUCTURE ADAPTIVE CORNER OF SELECTION BASED 

ON ORTHOGONAL MATRIX FILTERS BY USING UNIQUE PROPERTIES OF THE FILTER-
SOLUTIONS 

 
The possibilities of synthesis of new variants of algorithmic schemes angular selector systems that 

share a common idea of the processing method using orthogonal filters, projectors, through the 
application of the procedures of decomposition and factorization of the projector to increase the efficiency 
of an adaptive system. 

Keywords: multi-projector filter, spatially-time processing, the system angular selection. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ТЕХНИКИ 
 

В статье разрабатываются формализованные постановки задач оптимизации процесса 
технического обслуживания и ремонта сложного объекта радиоэлектронной техники. 
Производится их анализ, определяются пути и возможности их решения. 

Рассмотренные постановки задач были сформулированы как независимые 
оптимизационные задачи. Однако, при исследовании содержания этих функций выясняется, 
что для части подсистем их функции взаимосвязаны из-за общности как показателей, так и 
некоторых из параметров. Например, влияние процессов технического обслуживания 
проявляется в улучшении показателей безотказности объекта радиоэлектронной техники, что 
в результате приводит к уменьшению в потребности запасных частей и элементов. 

Ключевые слова: объект, радиоэлектронная техника, техническое обслуживание, ремонт, 
система технического обслуживания. 
 

Вступление. Процесс технического обслуживания и ремонта (ТОиР) сложных 
объектов радиоэлектронной техники (РЭТ) предназначается для обеспечения требуемого 
уровня их надежности на протяжении всего периода эксплуатации. От того, насколько 
оптимально (рационально) организован процесс ТОиР, зависит эффективность применения 
объектов РЭТ по назначению. Содержание процесса ТОиР зависит от степени сложности 
объекта, конструктивных особенностей и элементного состава, от наличия и степени 
развитости встроенной системы технического диагностирования (СТД), от предназначения 
объекта и режимов его применения. При всем при этом, можно определить следующие 
всегда входящие в него главные составляющие: 

– техническое обслуживание (ТО); 
– ремонт (текущий и плановый); 
 
– обеспечение ТО и ремонта запасными элементами (ЗИП). 
 

 

Система ТОиР 

Система 
ТО 

Система 
РО 

Система 
ЗИП 

Система 
управления 

 
 

Рис. 1. Структура системы ТОиР 
 
Процесс ТОиР осуществляется системой ТОиР, под которой понимается совокупность 

взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для поддержания 
требуемого уровня надежности объектов РЭТ [1]. Элементами (подсистемами) системы 
ТОиР являются: система ТО, система ремонтных органов (РО), система складов (ЗИП) и 
система управления. Систему управления в рамках данной статьи рассматривать не будем. 
Структура системы ТОиР схематически изображена на рис. 1. Элементы подсистем могут 
пересекаться территориально и функционально. В частности, в РО может иметься свой ЗИП 
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(ремонтный),  или,  один и тот же РО может использоваться как для ремонта,  так и для 
выполнения некоторых видов ТО. 

Каждая из подсистем ТОиР характеризуется своими параметрами, определяющими ее 
функциональные возможности. Параметры эти должны определяться на этапе 
проектирования объекта РЭТ, когда определяются состав и конструкция объекта, 
определяются характеристики встроенной СТД. Это необходимо потому, что только на этапе 
проектирования можно внести изменения в конструкцию объекта,  которые в будущем 
должны способствовать улучшению технологичности процессов ТОиР. 

В настоящей статье формулируются возможные постановки задач оптимизации 
параметров системы ТОиР, которые целесообразно решать на завершающих стадиях 
разработки объекта РЭТ. 

Изложение основного материала. Прежде чем вводить параметры, описывающие 
подсистемы ТОиР, определим параметры, которыми представляется объект РЭТ. Объект 
РЭТ будем характеризовать тремя обобщенными параметрами: Б – параметры безотказности; 
В – параметры ремонтопригодности (восстанавливаемости) и С – параметры стоимости. 
Содержание этих параметров определим следующим образом: 

{ }вi ,1,,,,Б EizS ii =nm= ,                                                    (1) 

где S  – параметр, определяющий надежностную структуру объекта (схему надежностного 
соединения элементов); iiiz nm ,,  – параметры, определяющие свойство безотказности 
отдельных элементов ( iz – номер закона распределения наработки до отказа i-го элемента; im  
– средняя наработка до отказа; in  – коэффициент вариации наработки до отказа); оE  – 
множество конструктивных элементов, входящих в структурную схему надежности объекта. 

{ }отозампнктс 1,,,,,В Eiii =tttt= ,                                               (2) 

где ктсt  – продолжительность контроля технического состояния объекта; 

пнt  – среднее время поиска неисправности ( ктсt  и пнt  – это характеристики встроенной 
СТД); iзамt  – среднее время замены i-го элемента; iтоt  – средняя продолжительность 
операции ТО i-го элемента1. 

{ }отозам0пнктс 1,,,,,,C EiCCCCC iii == ,                                          (3) 

где ктсC  – стоимость операции контроля; пнC  – стоимость операции поиска неисправности; 

iC0  – стоимость i-го элемента; iCзам  и iCто  – стоимость операций замены и ТО i-го элемента. 
Для формального описания подсистем ТОиР введем обобщенные параметры тоP , роP  и 

зипP . Содержание этих параметров может быть следующее. 
Параметр тоP  имеет различное содержание в зависимости от выбранной стратегии ТО. 

Например, в случае стратегии ТО «по ресурсу» параметр тоP  можно определить следующим 
образом: 

{ }тототото ,1,,P NiTE ii == ,                                                      (4) 

где iEто  – подмножество элементов, которые обслуживаются при ТО i-го вида; iTто  – 
периодичность проведения ТО i-го вида; тоN  – число видов ТО ( ото EE i Ì ). 

Параметр роP  определим следующим образом: 

ророророаророро ,,,,,P stt= zCn ,                                               (5) 

                                                             

1 Этот параметр задается только для обслуживаемых элементов. 
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где роn  – число каналов ремонта (число объектов, которое может одновременно 
обслуживаться данным РО); ароt  –  административное время РО (время подготовки РО к 
выполнению ремонтных работ, включая, возможно, время передислокации); роC  – средняя 

стоимость одного ремонта; ророро ,, stz  – параметры закона распределения 
продолжительности ремонта в РО (номер закона, математическое ожидание, 
среднеквадратическое отклонение). 

Параметр зипP  определим в виде следующей тройки: 

321зип Z,Z,ZP = ,                                                            (6) 
где 1Z , 2Z  и 3Z  – параметры ЗИП (складов) различных уровней. Смысл этих параметров, 
например, может быть следующим: 1Z  – одиночный ЗИП, придаваемый объекту РЭТ; 2Z  – 
ЗИП, придаваемый РО; 3Z  – ЗИП центрального склада. 

Содержание параметров 1Z , 2Z  и 3Z определим однотипно: 

)(),(,Z зипгзипзипд jjjj XKXC
rr

t= ,                                               (7) 

где jзипдt  – средняя продолжительность доставки элементов из ЗИП j-го предназначения; 

)(зип jXC
r

 – стоимость j-го ЗИП; )(зипг jXK
r

 – коэффициент готовности j-го ЗИП [2], где 

{ }о,1; EixX ij ==
r

 – вектор, определяющий состав ЗИП, в котором ix  – количество 

элементов i-го типономинала, имеющееся в ЗИП ( 3,1=j ). 
Очевидно, что состав ЗИП изменяется в процессе эксплуатации. Не вдаваясь в 

подробности возможных стратегий пополнения ЗИП, примем допущение, что в процессе 
эксплуатации поддерживается некоторый средний состав ЗИП, для которого определены 
параметры зипC  и зипгK , входящие в (7). 

Для оценки качества процессов ТОиР будем использовать стандартные показатели 
надежности [3]: 

0T  – средняя наработка на отказ объекта; 

вT  – среднее время восстановления; 

гK  – коэффициент готовности; 

тиK  – коэффициент технического использования, 
и показатель стоимостных затрат: 

удc  – средняя удельная стоимость эксплуатации объекта. 
В самом общем виде постановка задачи оптимизации процессов ТОиР может быть 

сформулирована следующим образом: требуется найти оптимальные значения параметров 
процесса ТОиР, при которых бы выполнялись следующие условия (требования): 

max),В,Б(0 ®*PT ; 
min),В,Б(в ®*PT ; 
max),В,Б(г ®*PK ; 
max),В,Б(ти ®*PK ; 
min)C,,В,Б(уд ®*Pc ,                                                         (8) 

где Б, В и С – параметры объекта РЭТ; 
*P  – оптимальные значения параметров ТОиР ( **** ÈÈ= зипрото PPPP ). 

Очевидно, что в такой общей постановке задача остается полностью неопределенной и 
условия (8) можно рассматривать просто как формальное представление лозунга «за все 
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хорошее». В терминах теории исследования операций совокупность условий (8) является 
формальным описанием цели операции, заключающейся в оптимизации процесса ТОиР [4, 
5]. Оперирующей стороной в данной задаче может быть как разработчик объекта РЭТ, 
который стремится обеспечить требования технического задания, так и заказчик 
(эксплуатирующая организация), который эти требования устанавливает. В обоих случаях 
нужно определить наилучшие для данного типа объектов РЭТ параметры процесса ТОиР *P , 
которые затем должны быть приняты как нормативные на этапе эксплуатации объекта. 

Далее при рассмотрении задач определения оптимальных параметров *P  параметры Б, 
В и С предполагаются зафиксированными. 

Неопределенность постановки задачи (8) обусловлена, прежде всего, тем, что входящие 
в нее условия по своей сути являются противоречивыми, что, как известно, является 
характерным признаком многокритериальных задач оптимизации [6, 7]. С другой стороны, 
видно, что совокупность показателей, включенных в постановку задачи (8), является 
избыточной. В частности, показатель 0T  является показателем безотказности, а показатель 

гK  является комплексным показателем надежности, в котором одновременно учитываются 
свойства безотказности и ремонтопригодности. В показателе тиK  комплексно учитываются 
как свойства безотказности и ремонтопригодности, так и параметры ТО. 

Далее попытаемся конкретизировать общую цель (8) для решения задач оптимизации 
параметров для каждой из выделенных выше подсистем ТОиР.  

Для конкретизации цели (8) весьма важно учитывать предназначение объекта РЭТ и 
предполагаемые режимы его применения. Например, для объектов РЭТ высокой 
ответственности наибольшую важность приобретают показатели безотказности и 
готовности, поэтому для таких объектов целесообразно задать некоторые граничные 
требования для показателей тр

0T  или тр
гK , и минимизировать (или максимизировать) менее 

важные показатели. С учетом этого для определения оптимальных параметров *
тоP  будем 

рассматривать следующую постановку задачи: 
тр

0то0 )P,В,Б( TT ³* ; 
max)P,В,Б( тоти ®*K ; 
min)PC,,В,Б( тоуд ®*c ,                                                         (9) 

где тр
0T  – заданное требуемое значение средней наработки на отказ. 
Предполагается, что параметры роP  и зипP  в (8) зафиксированы. 
Выбор показателя 0T  (а не гK ) в (9) обосновывается тем, что основным фактором 

влияния ТО ожидается повышение уровня безотказности объекта. В задаче (9) можно было 
бы использовать и показатель гK , однако это представляется менее удобным. 

Постановка задачи (9) остается многокритериальной, что создает дополнительные 
трудности при ее решении. Если известны особенности предназначения объекта, то 
возможно, один из показателей тиK  или удc  можно было бы исключить из задачи (9).  
Например, в случае, если для объекта весьма нежелательным является длительное 
пребывание его в состоянии ТО, то можно было бы исключить требование min(...)уд ®c  и, 
тем самым, свести задачу (9) к однокритериальной: 

тр
0то0 )P,В,Б( TT ³* ; 

max)P,В,Б( тоти ®*K .                                                        (10) 
Если более критическими являются стоимостные затраты, то можно исключить 

требование max(...)ти ®K  и получить такую постановку задачи: 
тр

0то0 )P,В,Б( TT ³* ; 
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min)PC,,В,Б( тоуд ®*c .                                                       (11) 
В случае если РО участвуют в проведении ТО, постановка задачи определения 

оптимальных параметров роP  имеет следующий вид: 
тр
грог )P,В,Б( KK ³* ; 

max)P,В,Б( роти ®*K ; 

min)PC,,В,Б( роуд ®*c ,                                                       (12) 

где тр
гK  – требуемое значение коэффициента готовности. 
Задачу (12)  так же,  как и задачу (9),  при определенных условиях можно свести к 

однокритериальному виду по аналогии с (10) или (11). 
Если РО не привлекаются для проведения ТО, то вместо задачи (12) следует решать 

задачу: 
тр

вров )P,В,Б( TT £* ; 

min)PC,,В,Б( роуд ®*c ,                                                       (13) 

где тр
вT  – заданное ограничение на время восстановления объекта. 
Основным показателем, на который оказывают влияние параметры подсистемы ЗИП, 

является продолжительность простоя объекта в неработоспособном состоянии. С учетом 
этого постановка задачи оптимизации параметров *

зипP  должна иметь следующий вид: 
тр

взипв )P,В,Б( TT £* ; 
min)PC,,В,Б( зипуд ®*c .                                                      (14) 

Выводы. Каждая из предложенных выше постановок задач является сложной 
оптимизационной задачей, требующей для ее решения разработки математических моделей 
процессов ТОиР, с помощью которых можно было бы получать зависимости показателей (8) 
от соответствующих параметров. Поскольку построение аналитических математических 
моделей в данном случае вряд ли представляется возможным, для построения моделей в 
данном случае, по-видимому, следует использовать метод имитационного статистического 
моделирования [8, 9]. Очевидные трудности при решении рассмотренных задач связаны так 
же со сложностью (множественностью) как оптимизируемых параметров тоP , роP  и зипP , так 
и параметров объекта РЭТ Б, В и С.  

Рассмотренные постановки задач были сформулированы как независимые 
оптимизационные задачи, что внешне выглядит вполне логично, так как у каждой из 
подсистем ТОиР свои функции. Однако при внимательном исследовании содержания этих 
функций выясняется, что для части подсистем их функции взаимосвязаны из-за общности 
как показателей, так и некоторых из параметров. Например, влияние процессов ТО, как уже 
отмечалось, проявляется в улучшении показателей безотказности объекта РЭТ, что в 
результате приводит к уменьшению в потребности ЗИП. Следовательно, оптимальные 
параметры *

зипP  очевидным образом зависят от выбора параметров *
тоP . Или, другой пример. 

Если РО могут привлекаться как для выполнения ТО, так и для проведения текущего 
ремонта, то задачи определения оптимальных параметров *

тоP  и *
роP  не могут 

рассматриваться независимо. Эти вопросы в настоящее время, к сожалению, мало 
исследованы. 

В качестве примера решения отдельных из рассмотренных задач оптимизации 
процессов ТОиР можно привести предложенные в работах [10, 11] модели и методики 
оптимизации параметров процессов ТО. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й 
РЕМОНТУ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 

 
У статті розробляються формалізовані постановки задач оптимізації процесу технічного 

обслуговування і ремонту складного об'єкта радіоелектронної техніки. Проводиться їх аналіз, 
визначаються шляхи та можливості їх вирішення. 

Розглянуті постановки задач були сформульовані як незалежні оптимізаційні задачі. 
Однак, при дослідженні змісту цих функцій з'ясовується, що для частини підсистем їх функції 
взаємопов'язані через спільності як показників, так і деяких з параметрів. Наприклад, вплив 
процесів технічного обслуговування проявляється в поліпшенні показників безвідмовності 
об'єкта радіоелектронної техніки, що в результаті призводить до зменшення у потребі 
запасних частин і елементів. 

Ключові слова: об'єкт, радіоелектронна техніка, технічне обслуговування, ремонт, 
система технічного діагностування. 
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PROBLEM OPTIMIZE THE PROCESS OF MAINTENANCE AND REPAIR OF COMPLEX 

OBJECTS ELECTRONIC ENGINEERING 
 

The paper developed formal tasking optimize maintenance and repair of electronic equipment of a 
complex object. Analyzes them, are determined by the ways and opportunities to address them. 

The above statement of problems have been formulated as independent optimization problems. 
However, the study of the content of these functions it turns out that for some of their functions are 
interrelated subsystems for common indicators as well as some of the options. For example, the impact of 
maintenance processes manifested in improving the reliability of the object of electronic equipment, which 
results in a reduction in the need of spare parts and components. 

Keywords: object, electronic equipment, maintenance, repair and maintenance system. 
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УДК 629.113.012                                                            к.т.н. Лещенко О.И. (ОДАТРЯ) 
 
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАНО-ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

 
В статье проведен анализ технического и метрологического обеспечения нано-измерений 

и проанализированы возможности реализации нано-перемещений. Главное в том, что 
имеющиеся средства позволяют производить только шаговые перемещения, что недостаточно 
обеспечивает соответствие метрологическим характеристикам. С целью проведения 
измерений в современной индустрии часто используют редукторы, шариково-винтовые пары, 
индуктосины, шаговые пьезо-двигатели, мерные ленты высокой точности. Предложен новый 
метод перемещений измерений на основе линейных электродвигателей. Такой метод позволяет 
решать поставленную задачу нано-перемещения с остановкой в заданном месте с соизмеримой 
точностью. В этом случае качество работы информационно-измерительной системы 
характеризуется сходимостью результатов. 

Ключевые слова: нано-перемещение, линейный электродвигатель. 
 
Вступление. Нанотехнология вообще не может развиваться без новых, более 

совершенных методов и средств измерений. Фундаментальные научные и 
экспериментальные исследования связаны, в первую очередь с непосредственными 
измерениями объектов, которые изучают, на атомно-молекулярном уровне. Получение 
информации о размерах и самих микрочастицах можно считать главной задачей нано-
метрологии. Одной из самых актуальных проблем современной нано-технологии есть так 
называемая "проблема толстых пальцев",  под которой имеют в виду сложность 
манипулирования нано-частицами, а именно перемещениями на соизмеримые расстояния с 
заданной (известной) точностью. Исследования и измерения таких частиц сегодня сопряжено 
с большой проблемой, которая вызвана необходимостью выполнения таких нано-
перемещений.  

Постановка задачи. Сегодня известны определенные средства высокоточных 
перемещений. Так, например, для получения таких перемещений используют 
дифференциальный линейный электропривод с использованием двигателей постоянного 
тока, как правило, индукторного типа и (или) редуктора. В качестве редуктора возможно 
применение винтовых механизмов, которые наряду с преимуществами, так же имеют ряд 
недостатков. В этом случае проблематично получение низких и сверхнизких скоростей 
линейного перемещения. Получение сверхнизких скоростей для нано-перемещений можно 
считать главной задачей. Кроме того, инертность указанных механизмов оставляет не до 
конца решенной задачу нано-перемещения с остановкой в заданном месте с соизмеримой 
точностью. 

Результаты исследования. В известных дифференциальных линейных 
электроприводах используются два двигателя постоянного тока индукторного типа [1], 
объединенных общим валом, который имеет жесткое сочленение с вторичной частью 
первого двигателя. Аналогичная часть второго двигателя соединяется с общим валом 
посредством передачи винт–гайка, шарико-винтовой пары, магнитного винта или другого 
вида подобного преобразователя движения. Второй двигатель может поступательно 
перемещаться относительно вала со скоростью, определяемой разностью частот вращения 
вторичных частей двигателя и параметрами передачи, преобразующей вращательное 
движение в поступательное [2]. 

Использование шариковинтовых пар несомненно имеет ряд преимуществ перед 
обычными редукторными преобразователями скорости. Ранее в работах предлагалось 
использование электромеханического роликовинтового привода с форсированным 
электродвигателем постоянного тока [3]. Основным достоинством такого типа привода 
является максимальное приближение электромеханического преобразования энергии к зоне 
технологического контакта за счет размещения приводной гайки винтовой пары внутри вала 
ротора электродвигателя. 
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Известные сегодня устройства для нано-перемещений иностранных производителей 
имеют возможность шагового перемещения на скоростях 1÷2,5 мм/с. Шаг перемещений 
ограничивается возможностями, как правило, пьезо-двигателя. Если управлять кристаллом, а 
значит шагом перемещения, особых проблем нет, то создание плавного перемещения на 
малые расстояния остается затруднительным. Как правило, такие двигатели имеют конечные 
скорости и не имеют возможности достижения плавного управления.  Ошибки таких 
перемещений, как правило, исчисляются единицами – десятками нанометров. Для 
достижения перемещений в указанном диапазоне необходимы принципиально новые 
устройства, способные выполнить поставленную задачу и обеспечить необходимую 
точность.  

С целью проведения измерений в современной индустрии часто используют 
индуктосины. Индуктосин – датчик положения для следящих приводов роботов аналогового 
типа, предназначенный для измерения линейных перемещений. Точность измерения 
перемещений в большей степени зависит от шага зубцов индуктосина. Для нано измерений 
это может быть значительным недостатком. У современных устройств большая точность 
достигается путем применения мерных лент, с нанесенными на них делениями большой 
точности. Точность таких измерений будет в большей степени зависеть от возможностей 
считывающего устройства, а именно от его разрешающей возможности. В любом случае 
необходимо всегда помнить, что, во-первых, никакое измерение, выполненное с помощью 
средств измерения, пусть даже самих совершенных, не может быть идеальным в том смысле, 
что положение и скорость измеряемого объекта не могут быть определены совсем без 
погрешностей. Погрешности свойственны всем физическим измерениям и от них избавиться 
полностью нереально, хотя всегда имеется необходимость их уменьшения. Во-вторых, 
неопределенность, предвиденная Гейзенбергом, уменьшается с увеличением массы 
определенного объекта, пока не становится абсолютно незаметной в случае 
макроскопических тел [3]. 

Итак, одной из важнейших характеристик измерения есть точность, которая на каждом 
этапе развития науки и техники является конечной. Точность измерения – главная 
характеристика качества измерения. "Точность" – это качественное понятие. 
Прецизионность измерения – степень приближения результатов измерений друг к другу (ISO 
5725). Термин прецизионность не следует употреблять вместо "точность". Прецизионность, 
как правило, выражают в пределах стандартных отклонений (СКВ), то есть положительной 
квадратный корень из дисперсии или СКВ [4]. 

Прецизионность позволяет определять изменения при повторных или (многократных) 
измерениях. Необходимость оценивания "прецизионности" возникает из-за того, что 
измерения, которые выполнены идентичными средствами при практически идентичных 
обстоятельствах, не дают идентичных результатов. Это объясняется неизбежными 
случайными погрешностями, которые характерны для каждой измерительной процедуры, а 
факторы, которые влияют на результат измерения, не поддаются полному контролю. Однако, 
во время практической интерпретации результатов измерений, часто возникает 
необходимость, учета этих изменений. 

Например, нельзя установить фактическую разницу между полученным результатом 
измерения и определенной точной величиной, если она лежит в области случайных 
погрешностей измерительной процедуры. Подобным образом, сопоставления результатов 
испытаний двух существенно разных партий материалов не обнаружит какой-либо 
существенной разницы в качестве, если расхождение между результатами лежит в 
упомянутой области. 

По другому определению прецизионность – это степень приближения друг к другу 
независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных 
условиях. Прецизионность зависит лишь от случайных погрешностей и не имеет отношения 
к истинному или опорному значению измеряемой величины. При этом меру прецизионности 
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выражают в пределах неточности и рассчитывают как стандартное отклонение результатов 
измерений. Меньшая прецизионность отвечает большему стандартному отклонению [4]. 

При этом необходимо отметить, что характеристикой качества измерений есть 
сходимость результатов. Она признаётся удовлетворительной, если результаты, полученные 
при исследовании одного и того же образца в одной и той же лаборатории, в небольшой 
промежуток времени, на одном и том же аппарате или установке, одним и тем же 
оператором, с химическими реагентами из одной и той же партии отличаются на величину, 
превышающую сходимость, только в одном случае из 20. Именно сходимость результатов 
позволит наиболее точно охарактеризовать информационно-измерительные системы, а 
особенно, если они работают в непрерывном режиме. Однако, в этом случае, судить о 
сходимости результатов можно, как правило, только по уже полученным данным. За 
точностью перемещений используя значения сходимости можно отслеживать только 
используя обратные связи. 

Следует отметить, что внедрение метрологии в эту специфическую отрасль измерений 
связано с определенными трудностями, а именно: 

- необходимостью разработки прецизионной технологии получения специальных 
контролируемых объектов; 

- многообразием наблюдаемых видов специальных контролируемых объектов и 
стандартных образцов с разными вариантами топографии поверхности; 

- большим числом контролируемых параметров в процессе измерений; 
- отсутствием единства в методах измерений линейных размеров структурных 

элементов контролируемых объектов и в методиках поверки или калибрования средств 
измерений; 

- отсутствием нормативных документов на методы и средства измерения малых длин. 
Для успешного решения отмеченной проблемы необходим комплексный подход, 

который заключается в разработке специальной технологии получения контролируемых 
объектов и стандартных образцов нано рельефа поверхности, анализе принципиальных 
возможностей разных методов линейных измерений, выборе наиболее эффективных в 
метрологическом отношении методов и их технической реализации, оптимальной с точки 
зрения стабильности и разрешающей способности [5]. 

Выводы. Развитие нано-технологии усиливает требования к измерительным системам, 
погрешности (неопределенности) измерений которых должны быть сравнении с мега 
расстояниями. Все это требует повышения требований до обеспечения единства линейных 
измерений в нано-метровом диапазоне. 

Принимая во внимание, отмеченное нано-метрология должна развиваться в трех 
основных направлениях.  

Первый путь развития заключается в повышении точности существующих методов 
измерения характеристик макроскопических объектов до нано-масштаба и главным образом 
связан с совершенствованием технологий. 

Второй путь развития должен, следуя из первого, обеспечить так называемые нано-
перемещения с необходимыми и заданными механическими и метрологическими 
характеристиками. 

Третий путь развития заключается в разработке новых методов измерения 
характеристик нано-размерных объектов в области размеров, при которых начинают 
обнаруживать особенные свойства вещества, не свойственные макроскопическим объектам. 
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к.т.н. Лещенко О.И. 
ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАНО-ПЕРЕМІЩЕНЬ 

 
У статті проведений аналіз технічного і метрологічного забезпечення нановимірів і 

проаналізовані можливості реалізації нанопереміщень. Головне в тому, що наявні засоби 
дозволяють робити тільки крокові переміщення, що недостатньо забезпечує відповідність 
метрологічним характеристикам. З метою проведення вимірів в сучасній індустрії часто 
використовують редуктори, шариково-гвинтові пари, індуктосіни, крокові пьезо-двигатели, 
мірні стрічки високої точності. Запропонований новий метод переміщень вимірів на основі 
лінійних електродвигунів. Такий метод дозволяє вирішувати поставлену задачу 
нанопереміщення із зупинкою в заданому місці з сумірною точністю. В цьому випадку якість 
роботи інформаційно-вимірювальної системи характеризується збіжністю результатів. 

Ключові слова: нанопереміщення, лінійний електродвигун. 
 

Ph.D., Leshchenko Oleg 
PROBLEMS OF TECHNICAL SUPPORT OF NANO-MOVEMENTS 

 
The technical and metrological support of nano-measurements and the feasibility of nano-

movements have been analyzed in the article. The main thing is that the available funds allow performing 
only discrete movements which doesn’t comply with metrological characteristics. Reduction gears, ball 
screw pairs, inductosines, stepping piezoengines and precision measuring tapes are widely used for 
measurements in modern industry. A new method of movements for measuring based on linear engine 
has been proposed. This method allows us to solve the task of nano-movements with a stop at the specified 
location and provides comparable accuracy. In this case, the quality of the information-measuring system 
is characterized by the convergence of the results. 

Keywords: nano-movements, linear engine. 
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МЕТОДИ ВИМІРУ КУТА МІСЦЯ ЦІЛІ В РЛС МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ НА 
ОСНОВІ ПРОСТОРОВИХ ФІЛЬТРІВ 

 
У радіолокаційній станції виявлення маловисотних цілей для оцінки напрямку приходу 

прямого сигналу цілі формування провалу повинне здійснюватися в напрямку на ділянку поверхні 
Землі, що є джерелом перевідбитого сигналу. Для формування провалу в діаграмі спрямованості 
РЛС виявлення маловисотних у статті запропоновано використовувати 
простороворежекторний фільтр, реалізований на основі цифрової лінійної антенної решітки  
матричного фільтра, що перебудовується. 

Практична реалізація методу дозволить суттєво підвищити зони огляду РЛС виявлення 
маловисотних цілей, в межах яких одночасно можуть бути визначені всі три координати цілі. 

Ключові слова: радіолокаційна станція, маловисотна ціль, простороворежекторний 
фільтр, діаграма спрямованості, цифрова лінійна антенна решітка. 
 

Постановка проблеми та виклад основного матеріалу дослідження. Один із широко 
відомих алгоритмів кутового розділення сигналів передбачає формування провалу в діаграмі 
спрямованості (ДС)  приймальною антеною системи РЛС у напрямку на джерело 
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заважаючого сигналу. У РЛС виявлення маловисотних цілей (МВЦ) для оцінки напрямку 
приходу прямого сигналу цілі формування провалу повинне здійснюватися в напрямку на 
ділянку поверхні Землі, що є джерелом перевідбитого сигналу. Для формування провалу в 
ДС РЛС виявлення МВЦ можна використовувати простороворежекторний фільтр (ПРФ), 
реалізований на основі цифрової лінійної антенної решітки (ЦЛАР) матричного фільтра, що 
перебудовується, з характеристикою о1rP , що визначається як: 

1

H
22

о1
2

N
IrP n×n×
-=

rr
,                                                         (1) 

де 2n
r  – вектор-стовпець, k-й елемент якого дорівнює ]sin)1(exp[ ц

)(
2 ep--=n kjk , 

Nk ,1Î ; N – число прийомних елементів ЦЛАР,  що входить до складу ПРФ,  і корелятора з 
опорним сигналом )( ет1 en

r . 
На рис. 1 представлена структурна схема ПРФ, що забезпечує просторову режекцію 

перевідбитого від Землі сигналу цілі. Для оцінки можливості використання пристрою, 
реалізованого за схемою наведеною на рис. 1 для виміру кута місця МВЦ необхідно знайти 
його пеленгаційну характеристику. 
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Рис. 1. Структурна схема кутового селектора перевідбитого сигналу 
 

Результуючий сигнал резz  (без урахування власних шумів і пасивної перешкоди) на 
виході корелятора в схемі на рис. 1 в i-тому зондуванні можна визначити таким чином: 

])()[()( 1
H

перco11
H

прсo11пр1
H

рсo1рез n××-n×××=n××=
rrrrrr

iiii vrPvrPuurPz ,                      (2) 
де )( ет11 en=n

rr  – вектор-стовпець опорного сигналу; )( перспрс1прpc iii vvuu rrr
-×=  – вектор-

стовпець, що визначає результуючий сигнал цілі на виході прийомних каналів ЦЛАР. 
З урахуванням (1) і співвідношень, що визначають вектор-стовпці прсvr , персvr , 1v  і 2v , 

можна показати, що: 
)sin(sin

2
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12111прет1
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де ])sin(sin5,0sin[)]sin(sin5,0sin[ цетцет1 e+epe+ep= NNd b . 
З урахуванням співвідношень (3) і (4) можна знайти залежність потужності 

результуючого сигналу pp1  на виході корелятора в схемі на рис. 1 від еталонного кута місця 

етe : 
yD-×---+-=e cos)()(2)()()( 11211121

2
1211

2
1121ет1 abbaabbap ddddddddddddp ,            (5) 

де yD  визначається виразом: цmax sin]4)1[( e×p×l--=yD hN . 
Співвідношення (5) і визначає пеленгаційну характеристику пристрою, схема якого 

представлена на рис. 1. 
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Якщо врахувати, що ba dd 12 = , то можна помітити, що структура співвідношення (5) у 
значній мірі нагадує структуру чисельника виразу 

)cos1(21
)2()(

121

21
2
2

2
1

2
1

ет1 yD×-××+
yD××-+×

=e
dqN

сosddddNqA aaaa , що визначає пеленгаційну характеристику 

алгоритму Кейпона з тією лише різницею, що коефіцієнти ad1  і ad2 , замінені відповідно на 
коефіцієнти )( 1121 ba ddd -  і )( 1211 ab ddd - .  Останні,  по суті справи,  являють собою амплітудні 
ДС системи “ЦЛАР + матричний фільтр про1rP ” відповідно для прямого й перевідбитого від 
Землі сигналів цілі. Заміна коефіцієнта ad1 , що описує амплітудну ДС антенної решітки для 
прямого сигналу, на коефіцієнт )( 1121 ba ddd -  означає,  що при включенні в систему обробки 
сигналів матричного фільтра з характеристикою об1rP  формування провалу в результуючій 
ДС антеною системи РЛС у напрямку на “антипод” цілі супроводжується ослабленням 
прямого сигналу й перекручуванням форми ДС ЦЛАР для прямого сигналу цілі. Останнє 
приводить до невипадкового зсуву оцінки кута місця МВЦ при використанні для виміру кута 
місця МВЦ пристрою, схема якого представлена на рис. 1. Це означає, що варто вживати 
спеціальних заходів для усунення цього зсуву або його урахування. Цей висновок 
підтверджується результатами чисельного розрахунку функціональної залежності )( ет1 epp , 
представленої на рис. 2 для 200=N , 5=l см. 

Характеристика, зображена на рисунку суцільною лінією, відповідає куту місця цілі 
Р5.0ц 3.0 e=e , а залежність, зображена пунктирною лінією, Р5.0ц 2.0 e=e . 

Усунення зсуву оцінки кута місця МВЦ при використанні ПРФ принципово можлива, 
наприклад, за рахунок переходу до фазометричного методу оцінки кута місця МВЦ. У цьому 
випадку прийомна ЦЛАР повинна бути розділена на дві підрешітки, вихідні сигнали яких 
обробляються роздільно у відповідності зі схемою на рис. 1. 

Так як кут місця МВЦ апріорі невідомий, то замість одного матричного фільтра, що 
перебудовується, у схемі на рис. 1 варто використовувати набір ПРФ і кореляторів з 
фіксованим настроюванням. 
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Рис. 2. Пеленгаційна характеристика ПРФ 
 

Структурна схема фазометричного вимірювача кута місця МВЦ, реалізованого на 
основі схеми на рис. 1, представлена на рис. 3. Відносний фазовий зсув сигналів Dj у схемі 
на рис. 3 вимірюється сумарно-різницевим методом: 
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а за оцінку *
цe  кута місця МВЦ приймається значення кута місця, для якого виконується 

умова: 
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де pe  – значення кута місця, розраховане за результатами виміру Dj 
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Рис. 3. Моноімпульсний вимірювач кута місця на основі ПРФ 

 
При заміні перестроюваного ПРФ набором фільтрів кількість паралельно включених 

ПРФ визначається інтервалом вимірюваних кутів місця цілі й заданою точністю виміру кута 
місця. Середня квадратична помилка виміру кута місця цілі при цьому буде визначатися 
виразом (без урахування дискретності настроювання ПРФ): 

 

)1(
2

2
011ЦЛАР RqNL -××p

l×
»se ,                                                    (6) 

 
де LЦЛАР – лінійний розмір ЦЛАР; )sinsin(5,0)sin5,0sin( цц01 e×p×e×p×= NNR . 
Так як в РЛС РТВ вимір кута місця проводиться, насамперед, з метою визначення 

висоти польоту цілі, то для наочної ілюстрації можливостей і умов застосування методу 
оцінки кута місця МВЦ, реалізованого на основі ПРФ, на рис. 4 представлена залежність 
складової відносної середньої квадратичної помилки визначення висоти цілі Ннs , 
обумовленої помилкою виміру кута місця, від висоти польоту цілі щодо поверхні Землі. 
Відношення сигнал/шум у кожному прийомному каналі 200-елементної ЛАР прийняте 
рівним 0 дБ (залежність 1) і 9,5дБ (залежність 2). Дальність до цілі прийнята рівною 100 км, 
висота підйому нижнього елемента ЛАР 15н =h м. При зазначених вихідних даних ціль 
з'являється над горизонтом при висоті польоту, що перевищує 420 м. 
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Рис. 4. Залежність відносної помилки визначення висоти МВЦ 
від висоти польоту цілі при використанні ПРФ 

 
На рис. 5 представлена залежність відношення сигнал/шум на входах вимірювача 

різниці фаз (без урахування пасивної перешкоди) у схемі на рис. 3 при 01 =q  дБ, 1001 =N . 
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Рис. 5. Відношення сигнал/шум на входах вимірювача різниці фаз 
 

На цьому ж рисунку пунктирною лінією показаний поріг виявлення сигналів 
відповідної імовірності помилкової тривоги, що дорівнює 10–6. 

З рис. 4–5 видно, що при дальності до цілі порядку 100 км і висоті її польоту, що 
перевищує 700 м, визначення висоти методом, заснованим на застосуванні ПРФ, з відносною 
помилкою, що не перевищує 6%, можливо тільки при 121 =q  дБ. При одночасній кутовій 
селекції перевідбитого від Землі сигналу цілі й пасивної перешкоди необхідний запас у 
відношенні сигнал/шум різко зростає. Так, наприклад, при дальності до цілі 100 км і висоті її 
польоту понад 700 м для забезпечення відносної помилки виміру висоти, що не перевищує 
6%, відношення сигнал/шум в одному прийомному каналі ЦЛАР повинне бути більше 40 дБ. 
Тому, для придушення пасивних перешкод при використанні методу виміру кута місця на 
основі ПРФ, доцільно використовувати звичайну систему СДЦ, включену в кожний з 
підканалів до вимірювача різниці фаз сигналів. 

При одночасній кутовій селекції перевідбитого від Землі сигналу цілі й пасивної 
перешкоди для розрахунку СКО виміру кута місця цілі замість виразу (6) варто використати 
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що число прийомних елементів у кожній з підрешіток ЦЛАР дорівнює 2N . 
 
Висновок. Запропоновано метод виміру кута місця МВЦ на основі режекторного 

просторового фільтра, практична реалізація якого дозволить суттєво підвищити зони огляду 
РЛС виявлення МВЦ, в межах яких одночасно можуть бути визначені всі три координати 
цілі. 
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к.т.н. Мірошніченко О.В. 
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА МЕСТА ЦЕЛИ В РЛС МАЛОВИСОТНИХ ЦЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФИЛЬТРОВ 
 

В радиолокационной станции обнаружения маловысотных целей для оценки направления 
прихода прямого сигнала цели формирования провала должно осуществляться в направлении на 
участок поверхности Земли, что является источником переотраженного сигнала. Для 
формирования провала в диаграмме направленности РЛС выявление маловисотних целей  в 
статье предложено использовать пространственорежекторний фильтр, реализованный на 
основе цифровой линейной антенной решетки перестраиваемого матричного фильтра. 

Ключевые слова: радиолокационная станция, маловысотная цель, 
пространственнорежекторный фильтр, диаграмма направленности, цифровая линейная 
антенная решетка. 

 
Ph.D. Miroshnichenko O. 

METHODS OF MEASUREMENT OBJECTIVES CORNER SPOT IN THE LOW-ALTITUDE 
SYSTEMS RADYOLOKATSYONNЫH PURPOSES ON THE BASIS OF SPATIAL FYLTROV 

 
In radar detecting low-altitude targets to assess the direction of arrival of the direct sound the 

purpose  of  forming  the  failure  must  be  in  the  direction  of  the  surface  area  of  the  Earth,  which  is  the  
source Backlight signal. For the formation of a dip in the radar antenna pattern malovisotnih 
identification purposes in the article proposed to use prostranstvenorezhektorny filter implemented on the 
basis of digital linear array matrix tunable filter. 

Keywords: radar, low-altitude target, space-cut filter, the radiation pattern, digital linear array 
antenna. 
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УДК 681.412                                                                      к.т.н. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 
 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ ДЛЯ 
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ 
 
У статті проаналізована перевага використання фотоелектричних сонячних батарей для 

забезпечення надійності функціонування елементної бази сучасних і перспективних 
радіоелектронних засобів озброєння. 

Перевага фотоелектричних перетворювачів обумовлена відсутністю рухомих частин, 
їхньою високою надійністю й стабільністю. При цьому термін їхньої служби практично не 
обмежений. Вони мають малу масу, вирізняються простотою обслуговування, ефективним 
використанням як прямої, так і розсіяної сонячної радіації. Модульний тип конструкцій 
дозволяє створювати установки практично будь-якої потужності й робить їх досить 
перспективними 

Ключові слова: фотоелектрична сонячна батарея, радіоелектронні засоби озброєння, 
енергозабезпечення. 

 
Вступ. Загально визнано, що основним фактором розвитку цивілізації є використання 

джерел енергії. В основному використовується традиційні енергоресурси, такі як - нафта, 
вугілля, природний газ. При цьому завдаються великі збитки екології нашої планети. Сотні 
тисяч барелів нафти зливаються в океан,  мільйони тонн окислу вуглецю викидаються в 
атмосферу, чотири сотні атомних електростанцій виробляють десятки тонн радіоактивних 
відходів. 

Постановка проблеми. Очевидно, що назріла необхідність змінити підходи людства 
щодо забезпечення своєї безпечної життєдіяльності в плані видобутку та використання 
джерел енергії. Економічно вигідне в цьому плані виробництво електроенергії за допомогою 
сонячної енергії, що практикується сьогодні практично у всьому світі. Використовуючи для 
цього ефективні системи, можна виробляти електричний струм і підживлювати загальну 
електричну мережу. Саме тому, що особливо важливо, такі джерела можна й необхідно 
використовувати для забезпечення надійності функціонування елементної бази сучасних і 
перспективних радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). 

Виклад основного матеріалу. Сонячні батареї призначені для перетворення енергії 
сонця в електроенергію. Кожна батарея складається з величезної кількості осередків, які за 
рахунок фотоелектричного ефекту здатні виробляти електричну енергію при влученні на них 
світла (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принцип роботи сонячної батареї 

 
Сонячна батарея (модуль, панель) являє собою фотоелектричний генератор, принцип 

дії якого заснований на фізичній властивості напівпровідників: фотони світла вибивають 
електрони із зовнішньої оболонки атомів. При замиканні ланцюга виникає електричний 
струм. Сонячні батареї з'єднують у ланцюзі послідовно й/або паралельно для одержання 
необхідних параметрів за струмом й напругою. 
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Найбільше поширення одержали сонячні батареї із кремнієвих елементів. Пластинки 
кремнію (фотоелектричні перетворювачі - ФЕПи) з'єднуються послідовно пласкими 
провідниками, звичайно ланцюжками по 36 або 72 шт. (рис. 2). 

  
Рис. 2. Принципова схема ФЕСБ 

 
Як захист від зовнішніх умов застосовується спеціальне просвітліле з антивідбиваючою 

поверхнею загартоване скло. Елементи герметизуються для захисту від вологи. Скло 
обрамляється в рамку з анодованого алюмінієвого профілю. Кількість енергії, вироблена 
сонячною батареєю залежить від потужності сонячної батареї, її ККД, інтенсивності 
сонячного випромінювання (інсоляції), кута падіння сонячних променів на площину батареї, 
температури, висоти сонця над горизонтом, чистоти повітря, хмарності й т.д. Залежно від 
моделі сонячні батареї дають на виході напругу 12 або 24 В. 

Фотоелектрична батарея (ФЕСБ) складається з двох (або більше) окремих 
фотоелектричних ламінатів, з’єднаних послідовно або паралельно для отримання потрібної 
потужності (рис. 3). Також в склад ФЕСБ входить корпус і контакти (контактні роз’єми) для 
підключення корисного навантаження [1 - 4].  

Джерелом енергії сонячного випромінювання є термоядерна реакція – кожну секунду 
на Сонці ~6´1011 кг водню перетворюється у гелій.  Дефект маси при цьому складає 4 тони,  
що згідно з співвідношенням Ейнштейна E=mc2 призводить до виділення 4´1020 Дж енергії. 
Основна частина цієї енергії випромінюється у вигляді електромагнітного випромінювання у 
діапазоні 0,2...3,0 мкм.  

Інтенсивність сонячного випромінювання у відкритому просторі на віддаленні, рівному 
середній відстані між Землею та Сонцем, називається сонячної сталою. Її величина дорівнює 
1353 Вт/м2. При проходженні крізь атмосферу сонячне світло ослаблюється здебільшого 
завдяки поглинанню інфрачервоного випромінювання парами води, а ультрафіолетового 
випромінювання – озоном та розсіювання випромінювання часточками атмосферного пилу 
та аерозолями. Показник атмосферного впливу на інтенсивність сонячного випромінювання, 
що досягло поверхні Землі, називається „повітряною масою” (АМ). Повітряна маса 
визначається як секанс кута між Сонцем та зенітом. 

У реальних умовах температурний вплив на параметри приладу зменшується при 
розробці конструкції та виборі використовуваних матеріалів. Для визначення можливості 
роботи фотоелектричної батареї в різних умовах та точках Землі необхідно оцінити 
потужність сонячного випромінювання, що припадає на одиницю поверхні планети в заданій 
точці. Для спрощення розрахунків звичайно використовуються відомі атласи інсоляції, які 
наглядно визначають потужність сонячного випромінювання в кВт×год/м2/день. Деякі з 
фрагментів атласу інсоляції наведені на рис. 3-7. 
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Рис. 3. Фрагмент атласу інсоляції №1 – 
Європа 

 
Рис. 4. Фрагмент атласу інсоляції №1 – 
Північна Америка 

 
Рис. 5. Фрагмент атласу інсоляції №1 – 
Північна Африка 

 

 
Рис.  6.  Фрагмент атласу інсоляції №1  –  
Середня Азія  

 

 
Рис. 7. Ключі до атласу інсоляції 

 

В умовах України інсоляція в середньому складає 1,5 кВт×год/м2/день, що є достатнім 
для використання фотоелектричних джерел резервного живлення радіоелектронної 
апаратури та підзарядки акумуляторів. 

Перевага фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) обумовлена відсутністю рухомих 
частин, їхньою високою надійністю й стабільністю. При цьому термін їхньої служби 
практично не обмежений. Вони мають малу масу, вирізняються простотою обслуговування, 
ефективним використанням як прямої, так і розсіяної сонячної радіації. Модульний тип 
конструкцій дозволяє створювати установки практично будь-якої потужності й робить їх 
досить перспективними. Недоліком ФЕП є висока вартість і низький ККД (у цей час 
практично 10-12 %). Фотоелектричний ефект виникає в сонячному елементі при його 
освітленні світлом у видимій і ближній інфрачервоній областях спектра. У сонячному 
елементі з напівпровідникового кремнію товщиною 50мкм поглинаються фотони, і їхня 
енергія перетвориться в електричну за допомогою p-n сполуки. Перехід на гетероз’єднання 
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типу арсеніду галію й алюмінію, застосування концентраторів сонячної радіації із кратністю 
концентрації 50-100 дозволяє підвищити ККД із 20 до 35 %. В 1989 р. фірмою “Боінг” 
створений двошаровий елемент, що складається із двох напівпровідників - арсеніду й 
антимоніду галія - з коефіцієнтом перетворення сонячної енергії в електричну, що дорівнює 
37 %. У звичайних кремнієвих елементах інфрачервоне випромінювання не 
використовується, у той час як у новому елементі в першому прозорому шарі (арсенід галія) 
поглинається й перетвориться в електрику видиме світло, а інфрачервона частина спектра, 
що проходить через цей шар, поглинається й перетвориться в електрику в другому шарі 
(антимоніді галію),  у підсумку ККД становить 28%+9%=37%,  що цілком порівняно із ККД 
сучасних теплових і атомних електростанцій. 

Розвиток джерел електричної енергії, які перетворюють безпосередньо енергію 
сонячного випромінювання в електричний струм, відповідає найвищим вимогам [3,4].  

Екологічність, відновлюваність ресурсів, відсутність витрат на ремонт фотомодулів як 
мінімум протягом перших 30 років експлуатації, у перспективі - зниження вартості відносно 
традиційних методів одержання електроенергії - все це важливі та перспективні напрями 
розвитку сонячної енергетики. Саме це визначає необхідність та актуальність задачі, щодо 
вирішення ефективної експлуатації РЕЗО в Збройних Силах України, за рахунок покращення 
якості й надійності фотоелектричних перетворювачів. 

Сонячні батареї не містять частин, що рухаються, і тому дуже надійні й довговічні. 
Вони дуже прості в установленні й, що саме головне, вироблена ними електроенергія 
абсолютно безкоштовна! В умовах відсутності джерел електроенергії їх можна застосувати 
для зарядки акумуляторів різної портативної техніки: радіостанцій, цифрових фотоапаратів, 
ноутбуків, плеєрів, мобільних телефонів та іншої техніки, яку можуть використовувати 
військовослужбовці, співробітники МНС, МВС, автомобілісти, туристи, мандрівники та 
представники інших професій, які не завжди можуть скористатись централізованою 
електричною мережею. 

Розрахунок надійності електронної частини виробу ФЕСБ складається у визначенні 
числових показників надійності P(t)  і Тср за відомими інтенсивностями відмов 
комплектуючих елементів виробу. При цьому вважається, що, якщо вихід з ладу будь-якого 
елемента приводить до виходу з ладу всього виробу, то має місце послідовне включення 
елементів. Усереднені дані за інтенсивностями відмов мікросхем, електрорадіоелементів, 
вузлів і електричних з'єднань приведені в табл. 1. 

При конструюванні використовувалися необхідні дані про очікувані зміни 
характеристик елементів виробу протягом усього терміну служби виробу ФЕСБ.  

 
Інтенсивності відмов комплектуючих і електричних з'єднань 

Таблиця 1 
Елемент Інтенсивність відмов, 

λ • 10-6 1/год 
Кристал кремнію 0,05 
Пайка ручним 

способом 
0,2 

Роз'ємний контакт 0,05 
 
Імовірність безвідмовної роботи виробу буде: 
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де qі(t)  і Pі(t) - відповідно імовірність відмов й імовірність безвідмовної роботи i-го 
модуля за час t; 

n - число модулів системи.  
З формули отримаємо 
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де λ (t) - інтенсивність відмов i-го модуля виробу. 
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Модулі одного ієрархічного рівня виробу ФЕСБ мають приблизно рівну надійність. 

Тоді для виробу з груп модулів одного рівня 
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де ni- число модулів i-го рівня ієрархії. 
Для експонентного закону розподілу, коли інтенсивність відмов можна вважати 

величиною постійної, 
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У загальному випадку надійність конструкції залежить від співвідношення міцності і 

стійкості, що закладаються в конструкцію при розробці, до навантаження, яке приходиться 
витримувати виробу в процесі експлуатації.  Під міцністю тут розуміється здатність виробу 
витримувати без руйнувань зовнішні температурні, механічні та інші впливи, під стійкістю -  
здатність до роботи при тих же впливах. 

Орієнтовно у виробі ФЕСБ буде до 102 елементів з імовірністю виникнення відмовлень 
10-4. 

Виникнення відмов у виробі ФЕСБ носить випадковий характер.  Отже,  час 
безвідмовної роботи є випадкова величина, для опису якої використовують різні розподіли: 
Вейбулла, експонентний, Релея, Пуассона. Відмови у оптикоелектронному виробі досить 
добре підкоряються розподілові Вейбулла, а імовірність безвідмовної роботи Р(t), частота 
відмовлень f(t), середня наробіток на відмовлення Тсp обчислюються за наступними 
формулах: 
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де  Г - гамма-функція;  
λ0 і b - параметри розподілу.  
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Висновок. Аналіз показав, що для енергозабезпечення РЕЗО найперспективнішим є 
використання фотоелектричних сонячних батарей. Це дасть змогу в умовах відсутності 
джерел електроенергії застосувати їх для зарядки акумуляторів різної портативної техніки: 
радіостанцій, цифрових фотоапаратів, ноутбуків, плеєрів, мобільних телефонів та іншої 
техніки,  яку можуть використовувати військовослужбовці,  співробітники МНС,  МВС та 
інших силових структур, які не завжди можуть скористатись централізованою електричною 
мережею. Перевага фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) обумовлена відсутністю 
рухомих частин, їхньою високою надійністю й стабільністю. При цьому термін їхньої 
служби практично не обмежений. Вони мають малу масу, вирізняються простотою 
обслуговування, ефективним використанням як прямої, так і розсіяної сонячної радіації. 
Модульний тип конструкцій дозволяє створювати установки практично будь-якої 
потужності й робить їх досить перспективними. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЙ ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
ВООРУЖЕНИЯ 

 

В статье проанализировано преимущество использования фотоэлектрических солнечных 
батарей для обеспечения надежности функционирования элементной базы современных и 
перспективных радиоэлектронных средств вооружения.  

Преимущество фотоэлектрических преобразователей обусловлено отсутствием 
подвижных частей, их высокой надежностью и стабильностью. При этом срок их службы 
практически не ограничен. Они имеют малую массу, отличаются простотой обслуживания, 
эффективным использованием как прямой, так и рассеянной солнечной радиации. Модульный 
тип конструкций позволяет создавать установки практически любой мощности и делает их 
довольно перспективными 

Ключевые слова: фотоэлектрическая солнечная батарея, радиоэлектронные средства 
вооружения, энергообеспечение. 
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ADVANTAGES OF PHOTOVOLTAIC SOLAR PANELS FOR POWER SUPPLY OF 
ELECTRONIC MEANS ARMAMENT 

 

The article analyzes the advantage of using photovoltaic solar panels to ensure the reliability of 
hardware components of modern and advanced electronic weaponry . 

The advantage of photovoltaic cells due to the absence of moving parts, their reliability and 
stability. In this case, the battery life is practically unlimited. They have a low weight, ease of operation, 
efficient use of both direct and diffuse solar radiation. The modular design allows you to create the type of 
installation virtually any capacity and makes them quite promising. 

Keywords: photovoltaic solar panel, electronic warfare weapons, energy. 
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КАТЕГОРНАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКА СТАНДАРТОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ 

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Описана структура категорной модели языка стандартов для автоматизации процесса 

формирования нормативного профиля. Выявлена формальная структура текстов стандартов, 
выделены основные средства структурной формализации текста. Предложено деление текста 
стандарта на три части: предварительную часть, рекомендации и требования, 
информативную часть. В качестве примера приведен фрагмент стандарта МЭК 60880, 
построенный в Protégé 4.2. 

Ключевые слова: экспертирование ПО, нормативный профиль, структурная 
формализация текста, категорная модель. 

 
Введение. Сфера технической деятельности приобретает все большее значение в 

современном мире. Внедрение информационных технологий, автоматизация процессов 
производства, компьютеризация различных областей деятельности, помимо новых 
возможностей представляют и  новые угрозы для человека, общества, окружающей среды. 
Сбой или отказ в работе критической информационно-управляющей системы может 
привести к нанесению серьезного ущерба другим системам, природе, большим финансовым 
потерям, травмам и гибели людей. 

Экспертиза программного обеспечения, являясь механизмом оценки его соответствия 
предъявляемым требованиям и нормативным профилям, в значительной мере определяет 
реальные возможности в обеспечении необходимого уровня безопасности и качества в 
отраслях и социальных сферах, связанных с системами критического применения. 
Процедура оценки программного обеспечения предполагает решение ряда задач, среди 
которых следует выделить задачу формирования нормативного профиля. В то же время 
экспертиза программного обеспечения является слабоформализованным и 
слабоструктурированным видом профессиональной деятельности, в которой велик 
субъективизм и влияние человеческого фактора на результаты экспертных оценок [1]. 

Динамика развития международной и национальной нормативной базы программной 
инженерии обуславливает необходимость постоянного проведения работ по формированию 
гармонизированных нормативных профилей, отражающих реальные потребности  
повышения качества продукции в конкретных прикладных областях [2].  

Целью статьи является построение модели объекта «язык стандартов» на основе 
теории категорий для решения одной из наиболее важных задач экспертирования 
программного обеспечения – формирования нормативного профиля. 

Постановка задачи исследования. Задача автоматизации формирования 
нормативного профиля на содержательном уровне может быть поставлена следующим 
образом: в качестве исходных данных использован корпус текстов нормативной базы 
сертификации программного обеспечения систем критического применения. Результатом 
решения задачи является модель объекта «язык стандартов», которая отражает структурные 
и семантические особенности текстов, которая в дальнейшем может быть использована для 
автоматической обработки корпуса текстов стандартов в диалоговой системе поддержки 
принятия решения при формировании нормативного профиля. 

Исследование свойств языка стандартов как экземпляра класса языков для 
специальных целей. Для автоматизации процесса формирования нормативного профиля 
необходимо установить общую структуру подъязыка, как совокупности элементов. 
Структура совокупности может быть выявлена в результате проведения тщательной 
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классификации исследуемых единиц, т.е. их иерархического распределения по 
определенному признаку на основные разделы, распадающиеся на группы, подгруппы, 
классы, подклассы, которые в свою очередь разбиваются на отдельные более мелкие 
базисные единицы. Все это вместе образует номенклатуру – полный подробный перечень 
отдельных элементов наблюдаемой совокупности.  

Любую систему можно рассматривать как некоторую совокупность взаимосвязанных 
между собой элементов. Каждая из таких систем Sj является обособленной системой 
(научный стиль) и может быть представлена как некоторая часть (подсистема) более общей 
системы S (суперсистема – русский язык) Sj Є S. Взаимосвязь между системами Sj и S 
строится по иерархическому принципу, предусматривающему соподчиненность подсистемы 
Sj суперсистеме S, в плане своего структурного местоположения, так и в плане 
функционально-коммуникативной направленности составляющих элементов. Отсюда 
следует, что любую систему (совокупность) S можно разделить на подсистемы различных 
рангов S1-S2-S3 (русский язык – научный стиль – язык стандартов), осуществляя процесс 
членения по соответствующим признакам до получения составляющих элементов. При чем 
каждая операция членения системы порождает отдельные подсистемы, что обеспечивает 
построение некоторого дерева метасистемы  S, на котором выделяются отдельные 
подсистемы (S1; S2; S3), относящиеся к разным уровням (S12; S121; S1211). Членение 
системы может быть осуществлено рядом способов, причем генерируется различное 
количество частей (подсистем, базисных элементов) [3]. 

Такой подход порождает дальнейшую возможность анализировать с помощью методов 
математической статистики как вероятностную, так и логическую структуру всего 
изучаемого текста в целом. Номенклатурная классификация создается не произвольно, а по 
аналогии с существующими моделями в некоторых других «родственных» подъязыках [3].  
Элементы формализации, присущие лингвостилистическим подсистемам, можно 
подразделить на структурные, условные, произвольные и семантические. Эти элементы 
находят свое отражение и в моделируемом подъязыке стандартов. 

Исследование композиционной структуры текстов стандартов. Структурная 
формализация – это формализация самого способа изложения материала. Она проявляется во 
всей номенклатурной организации подъязыка стандартов от принципов его классификации 
до внешнего оформления композиционной структуры текстов [3]. 

Одним из средств структурной формализации текста выступает рубрикация, 
являющаяся внешним выражением его композиционной структуры. Основную часть текста 
стандарта принято делить на разделы, подразделы, пункты, подпункты. Обязательным 
является наличие заголовков для разделов и подразделов. Заголовки (подзаголовки) 
являются важным средством рубрикации и, следовательно, элементом структурной 
формализации. Они в предельно сжатой, краткой и лаконичной форме позволяют отразить 
тематику и основную идею выделенной части документа, выступая тем самым как важные 
единицы сообщения, передающие определенную информацию. 

Пунктуация является не только элементом рубрикации и структурной формализации, 
но несет определенное семантико-синтаксическое и функционально-коммуникативное 
значение, которое следует учитывать при моделировании языка стандартов.  

Рассмотрение общей структуры текста стандарта и его функционально-
коммуникативной направленности предусматривает знакомство с его формой. Форма 
стандарта определяется как совокупность элементов его оформления и содержания, 
оцениваемых с точки зрения их состава, объема, последовательности расположения и 
взаимной связи [3]. 
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Рис. 1. Фрагмент представления содержания стандарта МЭК 60880 
 
Структурные элементы стандарта принято делить на элементы передней части: 

титульный лист, предисловие, содержание, введение; и элементы основной части: название, 
область применения, нормативные ссылки, термины и определения понятий, обозначения и 
сокращения, требования к объекты стандартизации, приложения и библиографические 
данные [5]. Структурные элементы, за исключением элементов «Титульный лист», 
«Предисловие», «Название», «Требования к объекту стандартизации», приводят при 
необходимости, в зависимости от особенностей стандартизуемого объекта.  

Анализ моделируемых текстов показывает, что они строятся по единой строго 
установленной схеме и содержат определенный набор элементов, прописанный в ДСТУ 1.5 -
2003 [5]. Закрепление за структурными элементами постоянного места делает документ 
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более удобным для зрительного восприятия, упрощает его обработку и обуславливает 
возможность использования технических средств для формирования нормативного профиля. 

За основу возьмем построение стандартов, предложенное в [6]. Текст стандарта 
целесообразно разделить на три части: предварительная часть, рекомендации и требования и 
информативная часть. К предварительной части относится введение, назначение, 
нормативные ссылки, термины и определения, общие сведения. К Рекомендациям и 
требованиям относят разделы стандарта, в которых непосредственно описаны требования. 
Информативная часть содержит дополнительную информацию в виде приложений, не 
вошедшую в стандарт. На рис.1 представлен фрагмент стандарта МЭК 60880 Атомные 
электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Аспекты 
программного обеспечения компьютерных систем, выполняющих функции категории А, 
построенный в Protégé 4.2. Таким образом можно представить стандарты, используемые в 
процессе сертификации программного обеспечения систем критического применения. 

Формальная постановка задачи классификации язык стандартов. На языке теории 
категорий задача классификации объектов языка стандартов сводится к  разработке и 
исследованию классификационной модели объектов языка стандартов, которая удовлетворяет 
следующим принципам: 

– единства универсума, т.е. существования в некоторой категории , которая описывает 
классификацию объектов языка стандартов, единого инициального объекта, который отвечает 
понятию «надсистема-класс»: 

}a{)a,a(aa:aaaa! aaa =ÂÂÎ$ÂÎ"ÂÎ$ ^®^^ MorMorObOb   (1) 

– иерархичности, т.е. каждый объект категории , которая описывает классификацию 
объектов языка стандартов, является вершиной конуса и, кроме того, для каждого объекта 
категории  существует некоторая подкатегория, для которой он является инициальным 
объектом: 

aΙObObMorOb ÂÎÂÍÂ$ÂÎ"¹Â$ÂÎ" aaШaa a :;)[ ,      (2) 

– параметричности, т.е. в некоторой категории , которая описывает классификацию 
объектов языка стандартов, существует подкатегория свÂ , описывающая свойства любых 
элементов классифицируемой предметной области: 

 ÂÌÂ$ св
.                                             (3) 

Выше обоснована необходимость представления языка стандартов в виде 
иерархической трехуровневой  структуры, где при реализации информациионной технологии 
формирования нормативного профиля низший уровень – информативная часть, средний – 
рекомендации и требования, а верхний уровень – предварительная часть. Категорная модель 
языка стандартов имеет следующий вид: 

Рассмотрим категорию А. Класс ObА является конечным множеством с разбивкой: 

i
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классам і-го уровня иерархии ( 10 =k , т.е. на нулевом (верхнем) уровне иерархии находится 
только один объект 0

1a   (система-класс предварительной части), 3,21 =k , т.е. на первом и 

втором уровнях иерархии находятся только два объекта 1
1a  и 1

2a  (два системы-классы – 
рекомендации и требования и информативная часть соответственно), ik 22 ³  и ki+1 ³ 2ki  (і 
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Класс MorA  может быть описан таким образом.  Для двух элементов  
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Для произвольной пары ),( 1 i
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Для элемента  подмножества 0A : }1{, 0
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Морфизмы категории А как связи между ее объектами описывают родо-видовые связи 
между соответствующими системами-классами. После построения категории А, любому 
объекту любого уровня отвечает единый морфизм и единый объект верхнего уровня, 
связанный с этим объектом с помощью данного морфизма: 
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где ni ,1= .  
Для любого объекта 0AÎ0

1a  морфизмом является  , который обозначим 
0
1

10,0
1,1 a

a = . 

Конекритизацией приведенной выше модели языка стандартов является представление 
с помощью конструктора онтологий Protégé 4.2 фрагментов текстов стандартов, 
относящихся к конкретным объектам сертификации или предметным областям. Так на Рис.2 
представлен фрагмент системы стандартов относящихся к объекту типа «атомная станция» 
из предметной области «ядерная энергентика». 

 
Рис. 2. Фрагмент стандарта МЭК 60880, построенный в Protégé 4.2 

 
Следующим этапом реализации модели является синтез на ее основе системы 

онтологий: онтология верхнего уровня для описания нормативной базы сертификации, 
онтология предметных областей для представления знаний каждого отдельного 
нормативного документа, онтология источника знаний описывает терминосистему 
предметной области сертификации, онтология задач и методов – метод извлечения знаний из 
нормативных документах, в основу которого положена валентность глаголов, онтология 
запроса описывает конкретный запрос пользователя к объекту сертификации, онтология-
приложение – срез онтологии предметной области и онтологии задач и методов к онтологии 
запроса. Онтологическая система станет ядром диалоговой системы поддержки принятия 
решений аудитором сертификационного центра. 
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Выводы. Динамика развития международной и национальной нормативной базы 
программной инженерии обуславливает необходимость постоянного проведения работ по 
формированию гармонизированных нормативных профилей.  

Структурная формализация – это формализация самого способа изложения материала в 
стандарте. Она проявляется во всей номенклатурной организации подъязыка стандартов от 
принципов его классификации до внешнего оформления композиционной структуры 
текстов. 

Анализ исследуемых текстов показал, что строятся по единой, стандартной, строго-
установленной схеме и содержат  определенный набор элементов. Такое построение текстов 
стандартов и НД обуславливает возможность использования технических средств для их 
обработки. 

Следующим этапом реализации модели является синтез на ее основе системы 
онтологий, которая станет ядром диалоговой системы поддержки принятия решений 
аудитором сертификационного центра. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Шостак И.В., Бутенко Ю.И., Шостак Е.И. Знаниеориентированные методы формирования 

нормативных профилей к системам критического применения на основе онтологий // 
Радиоэлектронные и компьютерные системы, 2010, №5, с. 104-108. 

2. Нормативная база программной инженерии в разработке систем с интенсивным 
использованием программного обеспечения / Б.М. Конорев, Л.Ф. Пудовкина, И.Б. Сироджа, О.Е. 
Федорович. Уч. пос. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского 
«ХАИ», 2001. – 162с. 

3. Нелюбин Л.Л. Перевод и прикладная лингвистика. – М:; Высш. школа, 1983 – 207с.  
4. Лукашевич Н.В.  Тезаурусы в задачах информационного поиска.  –  М.:  Издательство 

Московского университета, 2011. – 512с. 
5. ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та 

вимоги до змісту нормативних документів 
6. Ястребенецкий М.А. Управление старением критических систем // Радиоэлектронные и 

компьютерные системы, 2008, №6, с. 114-121. 
 
Рецензент: д.т.н., проф. Вартанян В.М. 

 
д.т.н., проф. Шостак И.В., Бутенко Ю.И. 

КАТЕГОРНА МОДЕЛЬ МОВИ СТАНДАРТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОГО ПРОФІЛЮ ПІД ЧАС СЕРТФИФІКАЦІЇ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Описано структуру категорної моделі мови стандартів для автоматизації процесц 

формування нормативного профілю. Виявлено формальнц структуру текстів стандартів, 
виділено основні засобі структурної формалізації тексту. Запропоновано ділити текст 
стандарту на три частини: попередня частина, рекомендації та вимоги, інформативна 
частина. У якості прикладу наведено фрагмент стандарту МЭК 60880, побудованого у Protégé 
4.2 

Ключові слова: експертування ПЗ, нормативний профіль, структурна формалізація 
тексту, категорна модель. 
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STANDARDS LANGUAGE CATEGORY MODEL FOR AUTOMATION OF NORMATIVE 
PROFILE FORMING FOR SOFTWARE CERTIFICATION 

It is described the structure of standards language category model for automation of normative 
profile forming for software certification. It is found formal structure of standards texts. It is given basic 
means of text structure formalization. It is suggested to divide text into three parts: preliminary part, 
recommendations and requirements, informative part. As an example it is given a fragment of standard 
IEC 60880 developed in Protégé 4.2. 

Keywords: software expertise, normative profile, text structural formalization, category model.  
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ВОЄННА БЕЗПЕКА 
 

УДК 004.09                                                                                к.військ.н. Зайцев Д.В. 
(КНУ ім. Т.Шевченка, Київ) 

 
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПІДГОТОВКУ  

МЕХАНІЗОВАНИХ (ТАНКОВИХ) ПІДРОЗДІЛІВ У ЛОКАЛЬНИХ ВІЙНАХ І 
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ СУЧАСНОСТІ 

 
Стаття присвячена аналізу факторів, що впливають на підготовку механізованих 

(танкових) підрозділів у локальних війнах і збройних конфліктах сучасності. В статті визначені 
основні групи внутрішніх та зовнішніх факторів, що визначають етап підготовки сучасного 
загальновійськового бою та дії підрозділів сухопутних військ протиборчих сторін; наведені деякі 
тенденції у змінах форм і способів бойового застосування підрозділів сухопутних військ у 
локальних війнах і збройних конфліктах сучасності. 

Ключові слова: локальна війна і збройний конфлікт, зовнішні та внутрішні фактори, 
підготовка механізованих (танкових) підрозділів. 

 
Постановка проблеми. Розвиток тактики, як найбільш дінамічної складової частини 

воєнного мистецтва, форм і способів застосування підрозділів механізованих (танкових) 
підрозділів здійснюється відповідно до конкретних історичних, геополітичних, економічних, 
релігійних умов, об’єктивних та суб’єктивних факторів.  

Значно впливають на підготовку та застосування механізованих (танкових) підрозділів 
у локальних війнах і збройних конфліктах (ЛВ і ЗК) сучасності оснащення військ новітніми 
зразками ОВТ; рішучість цілей війни (конфлікту); особливості фізико-географічних умов 
театру воєнних дій; створене загальне та за обраними напрямками співвідношення сил і 
засобів сторін; реальність в оцінюванні оперативно-тактичної (тактичної) обстановки, яка 
складалася; терміни виконання завдань; імовірні втрати сторін тощо.  

Аналізу факторів, що визначають порядок підготовки саме підрозділів тактичного рівня 
і присвячена стаття.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз [1-7] дозволяє 
стверджувати, що автори достатньо повно та обгрунтовано розкривають етапи розвитку 
загальної тактики, як найбільш динамічної складової частини воєнного мистецтва, зміни у 
формах та способах бойового застосування регулярних та іррегулярних збройних формувань 
в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ та на початку ХХІ століть.  

В роботах визначений прямий зв’язок між поняттями «розвиток тактики» та 
«оновлення парку бойової техніки». Це зрозуміло. Поява нових засобів розвідки, управління, 
радіоелектронної боротьби, ціленаведення та ураження об’єктів (цілей) призводить до 
пошуку новітніх прийомів виконання тактичних (оперативних) завдань, які й розглядаються 
авторами публікацій з наданням відповідних обгрунтувань.  

Формування цілей статті. Не в повній мірі автори [2-8]  деталізують фактори,  які 
впливають на підготовку підрозділів механізованих (танкових) військ, які у більш як 60% є 
визначальними у вирішенні завдань стратегічного (оперативно-стратегічного) рівня.  

На думку автора статті можна компілірувати поняття: бій – підрозділ – тактика; 
операція оперативного рівня – з’єднання (об’єднання) – оперативне мистецтво; операція 
стратегічного рівня – стратегічні об’єднання (міжвидове угруповування) – стратегія.  

Саме в статті й розглядаються фактори,  які впливають на підготовку підрозділів для 
ведення бою в призмі вивчення із студентами предмету «Тактична підготовка». 

Виклад основного матеріалу. Таким чином, аналіз розвитку тактики у ЛВ і ЗК 
сучасності свідчить, що на підготовку і застосування механізованих (танкових) підрозділів, 
побудову їхнього бойового порядку впливає значна кількість різноманітних факторів, які 
умовно можливо поділити на такі основні групи: 
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зовнішні (не залежать від форми застосування та способів виконання поставлених 
завдань, їх вплив не може бути змінений силами та засобами тактичної ланки) – склад, стан, 
положення та імовірний характер дій противника, зміст тактичних і бойових завдань; 

внутрішні (залежать від стану компонентів,  які структурно входять до складу 
підрозділів, їх вплив може регулюватися завдяки впливу командирів оперативно-тактичної 
ланки на способи виконання цими елементами тих чи інших функцій) – свої війська, додані, 
підтримуючі, взаємодіючі сили (засоби); 

фактори, які одночасно впливають на всіх учасників ЛВ і ЗК – фізико-географічні 
умови та оперативне обладнання театру воєнних дій; 

інші фактори. 
На основі проведеного аналізу [1,6,8] можна виділити основні етапи підготовки і 

застосування механізованих (танкових) підрозділів у ЛВ і ЗК сучасності та детальніше 
класифікувати групи факторів, які впливали на визначений процес. 

Етап завчасної підготовки. На основі результатів оцінювання воєнно-політичної 
обстановки керівництво держави визначало можливі варіанти його розвитку та 
імовірний склад сил держави або коаліції держав противника, вид воєнного конфлікту 
(збройний конфлікт, локальна або регіональна війна) та його імовірну головну 
політичну мету. 

Відповідно до проведеного аналізу військове керівництво держави визначало також 
мету воєнного конфлікту й основні оперативно-тактичні (тактичні) завдання, які 
необхідно вирішити для її досягнення; прогнозувало імовірний склад сил і засобів 
противника для виконання ним основних завдань за напрямками та послідовність їх 
виконання у воєнному конфлікті. 

Для цього створювалися оперативно-тактичні з’єднання, відповідні тактичні групи та 
підрозділи за імовірними напрямками дій противника, визначалися порядок їх розміщення 
(бойовий порядок) залежно від варіантів дій противника.  

Етап безпосередньої підготовки. На основі уточненого аналізу военно-політичної 
обстановки проводилася перша складова – створення угруповань військ (частин, підрозділів) у 
відповідній оперативно-тактичній побудові (бойовому порядку) для виконання конкретних 
завдань з урахуванням оперативних (бойових) можливостей військ (частин, підрозділів); 
визначалися можливі способи їх застосування, організовувалася взаємодія у оперативній 
(тактичній) ланках управління; доводилися уточнені завдання до органів управління всіх ланок, 
завершувалося планування застосування військ (частин, підрозділів) у визначених операціях 
(бойових діях), розгорталася система управління на воєнний час. 

Етап застосування військ (частин, підрозділів). Відповідно до конкретної воєнно-
стратегічної обстановки, що складалася на початку або ході воєнного конфлікту, мети 
операції (бою), змісту поставлених завдань, стану військ (частин, підрозділів), кількісно-
якісного співвідношення сил сторін і географічних особливостей району воєнних дій 
визначені структурні підрозділи застосовувалися у формі: стратегічних дій, операцій, 
бойових дій, боїв, ударів, стабілізаційних та специфічних дій. 

Залежно від умов оперативно-тактичної (тактичної) обстановки, форм та способів 
застосування частин (підрозділів), мети операції (бойових дій), змісту поставлених бойових 
завдань та інших факторів застосовувалися такі способи воєнних (бойових дій) – одночасний 
або послідовний розгром (ураження) відповідних підрозділів противника на обраних 
напрямках головного удару (зосередження основних зусиль) у визначеному бойовому 
порядку та характеру застосованого маневру; проведенням оборонних, наступальних, 
рейдових, десантно-штурмових, пошуково-ударних, охоронних, сторожових, ізоляційних, 
спеціальних та інших дій [1,2,6,8]. 

Таким чином, основні групи факторів, які впливали на підготовку та застосування 
підрозділів сухопутних військ протиборчих сторін у ЛВ і ЗК сучасності, можуть бути 
класифіковані: 
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воєнно-політичні – воєнно-політична обстановка між протиборчими сторонами; 
можливий вид воєнного конфлікту, його імовірні головні політичні й військові цілі;  

воєнно-економічні – стан та спроможність воєнно-промислового комплексу держави, 
матеріальні, природні, людські та військово-навчені ресурси; 

організаційно-технічні – наявність новітніх зразків озброєння і військової техніки, їхні 
бойові можливості; організаційно-штатна структура, стан  та укомплектованість підрозділів; 

морально-психологічні – національний і релігійний склад населення держави, морально-
психологічний стан керівництва й особового складу підрозділів, впевненість у правоті дій; 
наявність бойового досвіду; 

військово-професійні – рівень військової підготовленості керівного та особового 
складу, лідерські якості командирів тактичної ланки, уміння застосовувати нові зразки 
озброєння та техніки; 

військові – визначення форм та способів бойових дій відповідно до обстановки, що 
склалася; створення потрібного співвідношення сил і засобів на обраних напрямках; рівень 
організації взаємодії, управління; 

матеріально-технічні – наявність резервів та своєчасне постачання запасів 
матеріально-технічних засобів до підрозділів;  

часові та просторові –  наявність часу на підготовку до дій;  віддалення пунктів 
дислокації підрозділів від району бойових дій; здійснення пересування (перекидання);  

фізико-географічні –  урахування впливу умов місцевості,  пори року (доби)  на 
підготовку та застосування підрозділів тощо. 

ЛВ і ЗК кінця ХХ, початку ХХІ століть підтверджують, що вирішення стратегічних 
завдань масованим застосуванням авіаційних, високоточних засобів ураження протиборчі 
сторони створювали загальновійськові з’єднання завжди і навіть тоді, коли участь 
сухопутних військ у воєнних діях була малоймовірною.  

Аналіз арабо-ізраїльських війн, ірано-іракської війни, війни в Іраку (1991 та 2003 
років) та Югославії (1999 рік) [1,2,6,8] підтверджує, що бойові порядки сухопутних 
військ будувались у період стратегічного розгортання сил сторін, яке включало 
переведення частини або всіх ЗС з мирного на воєнний стан, оперативне розгортання, 
перегрупування, створення резервів багатонаціональних сил та низку інших заходів 
незалежно від часу та інтенсивності повітряної (космічно-повітряної) наступальної 
операції.  

Крім того,  досвід ЛВ і ЗК сучасності свідчить,  що на підготовку механізованих 
(танкових) підрозділів впливали також: розвиток воєнно-політичної обстановки у регіоні, 
національно-етнічний склад, політичні настрої та традиції місцевого населення, його 
релігійний склад і фанатизм, ставлення до військ, рівень економічного розвитку, 
діяльність засобів масової інформації та можливість використання противником 
населених пунктів та міст, господарсько-економічних об’єктів та місцевих жителів як 
“живого щита” [1,6]. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє встановити, що основними позитивними 
факторами, які визначали порядок та послідовність підготовки механізованих (танкових) 
підрозділів у ЛВ і ЗК, були: 

створення частин (підрозділів) тактичної ланки, їх розгортання та поповнення під час 
ведення бойових дій проходило без протидії противника або без впливу далекобійних засобів 
ураження; 

висока якість завчасної підготовки особового складу сухопутних військ,  яке мало кількісну 
перевагу в особовому складі протилежної сторони; 

перевага сучасного озброєння та військової техніки, у тому числі й велика кількість 
високоточної зброї, яка застосовувалася для ураження найбільш важливих державних 
(стратегічних) об’єктів; 

здатність підрозділів коаліційних сил вести бойові дії цілодобово з високою 
ефективністю, протягом тривалого часу у відриві від головних сил угруповання тощо. 
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Під впливом зазначених та інших специфічних особливостей ЛВ і ЗК проходить 
удосконалення та розвиток форм і способів підготовки та застосування механізованих 
(танкових)  підрозділів у сучасних операціях та бойових діях та на думку [1,7]  основними 
тенденціями у зміні форм і способів бойового застосування підрозділів сухопутних військ 
можна вважати: 

зближення бойових і небойових форм дій та згладжування відмінностей між ними; 
перетворення наступальних і оборонних бойових дій на поєднання наступальних, 

оборонних, стабілізуючих і підтримуючих дій, які мають різне значення на різних етапах 
бою; 

прагнення до випередження противника в темпі та інтенсивності ведення бойових дій 
внаслідок значного зростання мобільності підрозділів, точності ураження цілей, 
інформаційної переваги тощо; 

ведення бою невеликими за складом підрозділами, застосування різноманітних 
спеціальних способів бойових дій; 

поступовий перехід від окремих самостійних дій частин і підрозділів сухопутних 
військ до спільних дій у взаємодії з силами спеціальних операцій; 

підвищення ступеня розосередження частин на полі бою, ведення бойових дій на 
окремих, часто ізольованих напрямках за наявності значних розривів у бойових порядках, що 
ускладнює підтримання стійкої взаємодії між підрозділами; 

широке використання таких функціональних елементів, як вертолітні, протитанкові й 
протидесантні резерви, аеромобільні десанти, повітряно-наземні тактичні групи, 
угруповання сил і засобів інформаційної боротьби, розвідки й радіоелектронної боротьби та 
ін. [9]; 

значне зростання глибини бойового порядку внаслідок збільшення дальності дії 
засобів ураження сторін і доцільного перерозподілу сил і засобів між ешелонами; 

суттєве збільшення інтенсивності й ефективності ударів з обох сторін, що зумовлює 
важливість організації тилового і технічного забезпечення; 

удосконалення існуючих і розроблення нових способів застосування підрозділів та 
засобів ураження, як спільне використання засобів радіоелектронного придушення й 
вогневого ураження, рейдових дій нової структури ЗС України – високомобільних десантних 
військ, дій аеромобільних десантів, контратак ударними вертолітними частинами в інтересах 
механізованих (танкових) підрозділів тощо. 

Висновки. Отже, в результаті аналізу досвіду ЛВ і ЗК можна сформулювати наступні 
висновки та пропозиції. Класичні основи тактики ведення бою на сучасному етапі набули 
суттєвого розвитку. У системі бойових дій, яка застосовувалась у збройних конфліктах, 
виразно проявилася домінуюча роль тактики як складової воєнного мистецтва.  Центр ваги 
бойових зусиль змістився у напрямі тактичних дій. 

Крім того, накопичено чимало інформації, на підставі якої загальновійськовий бій 
можна охарактеризувати як новий виток у розвитку форм і способів тактичних дій, 
констатуючи певний прогрес воєнного мистецтва загалом. Зміни в тактиці, що сталися 
протягом останніх 20–25 років, зумовлюють необхідність постійного й ретельного 
прогнозування їх з метою визначення тенденцій і напрямів розвитку тактики у майбутньому. 

Тому надалі необхідно розробити методичні основи оцінювання ефективності 
підготовки та застосування підрозділів у воєнних конфліктах і визначити вплив кожної із 
груп факторів на побудову бойового порядку механізованих (танкових)  підроздів та 
ефективність їх застосування в сучасному бою. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОДГОТОВКУ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ (ТАНКОВЫХ) 
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СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Статья посвящена анализу факторов, которые влияют на подготовку механизированных 

(танковых) подразделений в локальных войнах и вооружённых конфликтах современности. В 
статье определены основные группы внутренних и внешних факторов, которые определяют 
этап подготовки современного общевойскового боя и действия подразделений сухопутних войск 
противостоящих сторон; приведены некоторые тенденции в изменениях форм и способов боевого 
применения подразделений сухопутних войск в локальных войнах и вооружённых конфликтах 
современности. 

Ключевые слова: локальная война и вооружённый конфликт, внешние и внутренние 
факторы, подготовка механизированных (танковых) подразделений. 
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FACTORS THAT AFFECT THE PREPARATION MECHANIZED (ARMORED) UNITS IN 

LOCAL WARS AND ARMED CONFLICTS OF MODERNITY 
 
The article analyzes the factors that affect the training mechanized (armored) units in local wars 

and armed conflicts of today. The paper identifies the main groups of internal and external factors that 
determine the overall order of the commander of the appropriate level during the preparation of modern 
combined arms and action parts (units) of ground forces of the opposing sides, are some of the trends in 
changes in the forms and methods of combat units and the Army was in local wars and armed conflicts of 
today. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОМПЛЕКСНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ 
 

У статті проаналізовані принципи та завдання застосування інформаційних операцій за 
досвідом армій розвинутих країн. В сучасних умовах ведеться активна підготовка до ведення 
інформаційних воєн, в яких знищення противника буде можливим за допомогою принципово 
нового типу зброї - інформаційного, здатного руйнувати мережі і комп'ютерні системи 
управління військових та інших життєво важливих об'єктів держави. Бурхливий розвиток в 
даному питанні викликав багато проблем, пов’язаних із забезпечення власної кібербезпеки. Тому 
на сьогоднішній день більшість потужних держав світу приділяє належну увагу питанням 
кіберзахисту. 

Ключові слова: інформаційні операції, кіберзахист, кіберзагроза, кібербезпека. 
 
Вступ. За думкою зарубіжних фахівців сьогодні в більшості країн світу, і в першу чергу 

в США, ведеться активна підготовка до ведення інформаційних воєн. Знищення противника 
в нових умовах буде можливим за допомогою принципово нового типу зброї - 
інформаційного, здатного руйнувати мережі і комп'ютерні системи управління військових та 
інших життєво важливих об'єктів держави. Багато експертів вважають, що по ефективності 
його можна зарахувати до зброї масового ураження. 

Постановка завдання. Згідно поглядів вищого воєнно-політичного керівництва США, 
стратегії національної безпеки США, інших нормативних документів, інформаційна 
боротьба може проводитись у формі інформаційних операцій (дій) стратегічного, 
оперативного та тактичного рівнів. 

Досвід з досягнення інформаційної переваги на полі бою, отриманий в ході операції 
«Буря в пустелі» (1991), що стала останньою «класичної» і першою великою інформаційною 
війною в сучасній військовій історії збройних сил США,  став символічною точкою відліку 
революційних перетворень у галузі нових інформаційних технологій. Колишній командувач 
командуванням навчальним та наукових досліджень з будівництва СВ генерал-майор Гленс 
Отіс ретельно проаналізував даний досвід і в матеріалах своєї роботи вказав наступне: «З 
операції«  Буря в пустелі »можна отримати багато уроків.  Деякі з них -  нові,  деякі -  старі.  
Один урок, тим не менш, є воістину фундаментальним. Природа війни докорінно змінилася. 
Та сторона, яка виграє інформаційну кампанію, переможе. Ми продемонстрували цей урок 
всьому світу: інформація є ключем до сучасної війні в стратегічному, оперативному, 
тактичному та технічному відношенні». Дані висновки доводять, що інформаційні операції 
стануть невід’ємною частиною ведення бойових дій у майбутньому. 

Результати дослідження. Інформаційні операції (дії)  –  комплекс заходів ЗС США 
щодо впливу на людські і матеріальні ресурси противника з метою ускладнити чи зробити 
неможливим прийняття ним правильних рішень з одночасним захистом своїх інформаційних 
систем. 

Інформаційна операція (дія) є інтегруючою формою застосування різних складових, які 
в свою чергу поділяються на основні, підтримуючі та пов’язані з проведенням 
інформаційних операцій. 

Основними складовими інформаційних операцій (дій) є: 
- психологічні операції (Psychological Operations, PSYOP); 
- введення противника в оману (Military Deception, MILDEC); 
- забезпечення інформаційної безпеки операцій (Operational Security, OPSEC); 
- радіоелектронна боротьба (Electronic Warfare, EW); 
- операції в комп’ютерних мережах (Computer Network Operations, CNO). 
Підтримуючими складовими інформаційних операцій (дій) є: 
- інформаційне забезпечення (Information Assurance, IA); 
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- фізичний захист власних об’єктів інформаційної інфраструктури (Physical Security); 
- вогневе ураження об’єктів інформаційної інфраструктури противника (Physical 

Attack); 
- контррозвідка (Counterintelligence, CI); 
- фото, відеозйомка та документування бойових дій (Combat Camera, COMCAM). 
Безпосередньо пов’язаними з проведенням інформаційних операцій складовими є: 
- громадські заходи (Public Affairs, PA); 
- цивільно-військові операції (Civil-Military Operations, CMO); 
- оборонна підтримка публічної дипломатії (Defense Support to Public Diplomacy, 

DSPD). 
На сьогоднішній день першочерговими завданнями для підтримки інформаційних 

операцій в США є:  
- швидке розгортання формувань психологічних операцій в підтримку звичайних чи 

спеціальних операцій сухопутних військ і корпуса морської піхоти; 
- розробка планів психологічних операцій на ТВД і узгодження їх з оперативними 

планами бойового застосування збройних сил та програмами бойової підготовки мирного 
часу; 

- розробка і тиражування матеріалів інформаційно-психологічного впливу (листівок, 
плакатів, аудіовізуальної продукції, відеоматеріалів, програм радіо- і усного мовлення і т.д.); 

- проведення психологічних операцій всіх рівнів; 
- підготовка аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів 

розвідувального характеру з питань психологічних операцій для вищого військово-
політичного керівництва. 

Військово-політичне керівництво США приділяє велику увагу розвитку сучасних 
зразків техніки психологічних операцій. Одним з прикладів цього є розробка, прийняття на 
озброєння та широке бойове застосування у воєнних конфліктах повітряних телерадіоцентрів 
на базі літаків ЕС-130J “Commando Solo”. Літаки, загальна кількість яких становить сім 
одиниць, входять до складу 193 крила спеціальних операцій авіації національної гвардії, яке 
підпорядковується командуванню сил спеціальних операцій (місце дислокації - аеропорт м. 
Гарісберг, штат Пенсільванія). Жодна армія світу аналогічного літака не має. Обладнання 
літака дозволяє вести кольорові телевізійні передачі у всьому діапазоні телевізійного 
віщання, радіопропаганду на стандартних радіочастотах, здійснювати входження у бойові 
радіомережі військ противника, розповсюджувати листівки. В рамках проведення однієї 
операції, як правило, діють 2-3 літаки ЕС-130J. Оповіщення цільової аудиторії щодо 
конкретних радіо- та телевізійних частот, на яких працює літак, проводиться за допомогою 
гучномовних станцій та листівок. 

Інформаційно-психологічний вплив, як відомо, був успішно «апробований» в 
останній військовій кампанії в Іраку.  Тоді в ході військових дій ЗС США в рамках 
інформаційної операції через електронну пошту розіслали послання арабською мовою 
іракським генералам із закликом не виконувати накази С. Хусейна. Крім того, в електронних 
повідомленнях, складених спеціалістами служби, містилися звернення до цивільного 
населення країни з проханням про надання допомоги у виявленні баз і сховищ ядерного, 
хімічного і біологічної зброї тощо. Слід зазначити, що широкомасштабне адресне звернення 
до іракського військового керівництва - порівняно новий момент у практиці психологічних 
операцій, що проводяться в ЗС США. За задумом фахівців з Пентагону, найбільш 
перспективними напрямками використання глобальної мережі в інтересах психологічної 
боротьби при плануванні інформаційних операцій може стати прийом заміни 
інформаційного змісту сайтів, суть якого полягає в підміні сторінок або їх окремих елементів 
в результаті злому. Такі дії робляться, як правило, для залучення уваги до нападаючої 
сторони, демонстрації своїх можливостей або як спосіб вираження конкретної політичної 
позиції і тощо. 
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Серйозні надії американські військові фахівці в області теорії і практики планування 
психологічних операцій покладають на так звані семантичні атаки, в ході яких інформаційна 
система противника продовжує функціонувати, причому чисто зовні її робота не викликає 
жодних підозр. Однак вхідна інформація не відповідала реальності. Таким атакам, як 
правило, піддаються інформаційні сторінки, які часто відвідуються, та змісту яких 
користувачі повністю довіряють. 

Нові інформаційні технології дозволяють більш ефективно надавати відповідне 
забезпечення в ході регіональних конфліктів. Це підтвердив досвід ведення війни проти 
Іраку навесні 2003 року. Тоді ЗС США вперше на практиці перевірили мережецентричну 
(Network-centric) концепцію бойових дій. У такій операції за рахунок абсолютного 
інформаційної переваги над противником забезпечується повна самосинхронізації бойових 
дій та акцій на полі бою, а також гарантується оперативність управління військами і високий 
рівень бойових можливостей. В результаті подібних дій противник позбавляється 
можливості проводити будь-який курс дій і впадає в шок. У ході бойової фази ведення 
кампанії, використовуючи переваги авіації, війська США вступили в бій без класичного 
тилового забезпечення і попередньої розвідки. При цьому всі комп'ютери штабу 
угруповання, працюючи з повним навантаженням, дозволяли відстежувати до 1 000 
наземних цілей. Успішно, за висновком західних військових фахівців, спрацювала новітня 
система бойового управління майбутньої - TBMCS (Theater Battle Management Core System), 
що дозволила координувати вильоти літаків одночасно армійської і палубної авіації. У 
тактичному та оперативному ланці широке застосування нового комплексу бойового 
управління - FBCB (Force XXI Battle Command Brigade or Below), що представляє собою 
сучасну систему графічного відображення інформації на тактичному рівні аж до окремого 
військовослужбовця, дозволило повністю відмовитись від топографічних карт, приймати 
дані космічної й авіарозвідки в масштабі реального часу на екрани тактичних комп'ютерів 
командирів усіх ланок. Всього в зоні конфлікту було задіяно 4 тис. бортових комп'ютерів і 
100  серверів,  при цьому кожен користувач мав свій пароль.  Застосування в ході 
бомбардувань Багдада дослідної електромагнітної бомби (Е-бомба) паралізувало іракське 
телебачення і роботу інших електронних засобів масової інформації, а скидання авіабомб 
GBU-37, вагою 2 000 кг кожна, в поєднанні з широкомасштабним використанням 
високоточної зброї певною мірою сприяло підриву морально - психологічного стану військ і 
населення Іраку. 

Бурхливий розвиток інформаційної сфери став джерелом виникнення проблеми 
забезпечення власної кібербезпеки. На сьогоднішній день більшість потужних держав світу 
(США, Росія, ЄС, Китай, Індія та інші) знаходяться в процесі трансформації власних 
військових потенціалів з огляду на можливості використання мережі Інтернет. За даними 
керівника компанії McAfee, оприлюдненими на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 
у 2010 р., уже більше 20 країн планували здійснювати або реально здійснювали різноманітні 
інформаційні операції у 2009-2010 рр. Формуються спецпідрозділи, які мають на меті: 
ведення розвідувальної роботи в мережах, захист власних мереж, блокування і „обвал” 
структур супротивника. Згідно з офіційними заявами, такі підрозділи створено в США (U.S. 
Cyber Command), Великобританії (Cyber Security Operations Centre при уряді 
Великобританії), Німеччині (Internet Crime Unit та Federal Office for Information Security), 
Австралії (The Cyber security operations centre), Індії та інших державах. Активну позицію 
щодо протидії кіберзагрозам займає і провідна міжнародна безпекова організація  – НАТО 
(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence). 

Дані про потенціал, чисельність чи завдання китайських кібервійськ практично 
відсутні. За даними ФБР, КНР на сьогоднішній день має армію у 180 000 хакерів, які 
займаються щоденними атаками на кібермережі США і лише в 2009 році здійснили 90 000 
атак проти комп’ютерів Міністерства оборони США. З 180 тис. хакерів 30 тис. є 
військовими, а 150 тис. – комп’ютерними експертами з приватного сектору, місією яких є 
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отримання доступу до військових та комерційних секретів США та внесення розладу до 
урядових та фінансових служб. 

Неменш активна політика в сфері кібербезпеки є і у США: 
– 29 травня 2009 року оприлюднено „Огляд кібербезпеки” (Cyber Security Review) – 

комплексний документ, що визначає основні пріоритети нової команди у сфері кібербезпеки;  
– створено посаду Керівника Кібербезпеки Ради національної та внутрішньої 

безпеки; 
– створено Кіберкомандування США (U.S. Cyber Command) під головуванням 

генерала К. Александера, що одночасно очолюватиме і згаданий підрозділ і Агентство з 
національної безпеки; 

– оприлюднено нову „Стратегію національної безпеки” (2010) в якій кіберзагрозам 
вперше відведено окреме місце в загальній структурі загроз США; 

– оголошено про додаткові заходи із посилення внутрішньої кібербезпеки. З 
1 жовтня 2009 року в США оголошено про набір додатково 1000 співробітників до 
спеціального кібербезпекового департаменту Управління національної безпеки (Department 
of Homeland Security), які будуть займатись виключно безпекою високотехнологічних систем 
США. Однак, навіть 1000 співробітників не повністю відповідає потребам США у фахівцях з 
кібербезпеки. У супровідному документі до спеціально організованих урядом США змагань 
„Кіберзмагання США” (U.S. Cyber Challenge) наводиться думка одного з експертів, що 
реальна потреба уряду в таких фахівцях складає від 10 000 до 30 000; 

– збільшення держзамовлення на розробку нових засобів ведення війни і зокрема – 
кіберозброєнь та нових, більш захищених, військових мереж; 

– створено проекти нормативних документів, що спрямовані на покращення 
взаємодії в сфері кібербезпеки союзниками США та убезпечення власного Інтернет простору 
в разі виникнення ситуацій, що загрожують національній безпеці. 

Великобританія (потенціал якої в сфері кіберзахисту вважається одним з 
найпотужніших) все ще розбудовує власні сили безпеки у кіберпросторі. У 2010 році дана 
держава запустила у повноцінному режимі роботу Оперативного центру з кібербезпеки 
(20 співробітників) з метою координації вже існуючих різноманітних центрів із кібербезпеки 
різних відомств та створення майданчику для співпраці між урядом та приватним сектором із 
проблем кібербезпеки. Крім того у Великобританії ефективно працює Командування 
урядових комунікацій (Government Communications Headquarters), що забезпечує як захист 
критично важливої урядової інформації, так і отримання розвідувальних даних за допомогою 
новітніх комунікативних засобів. 

Згідно відкритих даних активно створюються відповідні підрозділи у Південній та 
Північній Кореї, Російській Федерації, Франції. 

Така увага до забезпечення кібербезпеки та створення засобів ведення кібервійн, 
змушує уряди держав переглядати і свою внутрішню політику в кіберсфері. Це обумовлено, 
в тому числі, і зростанням кількості випадків використання розвідувальними службами та 
спеціалізованими військовими підрозділами можливостей та технічних потужностей 
транснаціональних кримінальних груп, що спеціалізуються у сфері кіберзлочиності. 

Відповідних змін в різних країнах світу набуває і структура збройних сил. Практично в 
кожній провідній країні, на сьогоднішній день, створюються структури, призначені, як для 
забезпечення власної кібербезпеки, так і для активного впливу на кіберпростір можливого 
противника. 

Висновки. Таким чином, інформаційні операції в умовах бурхливого розвитку 
комп’ютерних технологій будуть невід’ємною частиною ведення бойових дій у 
майбутньому, що викличе різке збільшення кількості кіберзагроз та зростанням їх ваги, 
поширенням комп’ютерної злочинності, використанням комп’ютерних мереж міжнародними 
терористичними організаціями. Тому необхідно вжити відповідні заходи щодо забезпечення 
інформаційної безпеки комп’ютерних мереж від проникнення, ушкодження або знищення 
противником. 
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к.т.н. Литвиненко Н.И. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В статье проанализированы принципы и задачи применения информационных операций по 

опыту армий развитых стран. В современных условиях ведется активная подготовка к ведению 
информационных войн, в которых уничтожение противника будет возможным с помощью 
принципиально нового типа оружия – информационного, способного разрушать сети и 
компьютерные системы управления военных и других жизненно важных объектов государства. 
Бурное развитие в данном вопросе вызвало много проблем, связанных с обеспечением 
собственной кибербезопасности. Поэтому большинство мощных государств мира уделяет 
должное внимание вопросам киберзащиты. 

Ключевые слова: информационные операции, киберзащита, киберугрозы, 
кибербезопасность. 

 
Ph.D. Litvinenko Nataliya 

INFORMATION OPERATIONS AS PART OF INTEGRATED INFORMATION 
TECHNOLOGY FOR THE MODERN COMBAT OPERATIONS 

 
The article analyzes the principles and objectives of the use of information operations experience 

armies of developed countries. In modern conditions, is actively preparing for information war, in which 
the destruction of the enemy will be possible with the help of a new type of weapons - information that 
could destroy the network and computer control systems of military and other vital state. Rapid 
development in this matter has caused many problems to ensure its own cybersecurity. Therefore, by far 
the most powerful countries in the world pays due attention to cyberdefense. 

Keywords: information operations, cyberdefense, cyberthreats, cybersecurity. 
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УДК 338.246                                                                                 Місяць О.О. (ВІКНУ) 
 

ОСОБИСТИЙ ПОГЛЯД НА ОБОРОННУ ПОЛІТИКУ – ЯК ІНТЕГРАЦІЙНУ 
СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

 
Геополітичне розташування робить Україну привабливою для різновекторних зовнішніх 

політичних сил. За таких умов наша держава має турбуватися про власну воєнну безпеку.  
У статті розглянуто напрямки оборонної політики та можливі шляхи покращення 

системи національної безпеки країни в умовах воєнно-политічних змін у світовому просторі. 
Ключові слова: оборонна політика, національна безпека, відносини, співробітництво, 

НАТО, євроатлантична інтеграція. 
 
Постановка проблеми. Основну масу населення нині хвилюють не політичні та 

військові питання, а, перш за все, економічні – загальне зниження рівня життя, стан 
економіки вцілому, працевлаштування. Однак забезпечення воєнної безпеки країни як 
гарантії повноцінного мирного життя її громадян в очах українського народу завжди було 
серед найбільш важливих обов’язків держави. Нинішні реалії на превеликий жаль, також не 
дають можливості зняти з порядку денного оборонну проблему як другорядну. 

Президент В. Янукович підписав Закон України „Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики” від 1 липня 2010р. [1], у якому проголошено позаблоковість нашої держави у 
зовнішній політиці. Проте цього насправді неможливо досягти в чистому вигляді, тому що і 
ЄС,  і ОБСЄ,  і ООН мають власну безпекову політику,  а Україна є активним партнером та 
контрибутором безпеки у світі.  Зрештою,  коли пірати захоплюють наших моряків або коли 
українські цивільні чи військові у миротворчих місіях зазнають певної загрози від 
ворогуючих сторін або терористичних структур, чи можемо ми бути відсторонені від захисту 
наших громадян та національних інтересів? Чи не потрібно нам задіювати всі можливі 
механізми, в тому числі й можливості НАТО, для захисту власних пріоритетів? А як тоді 
бути з позаблоковістю? Питань більше, ніж відповідей. Проте зрозуміло одне, що слабкими 
чи неорганізованими нам бути не можна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Нагальні проблемні питання оборонного 
будівництва, формування національної безпеки в умовах співробітництва з іншими країнами 
висвітлюються в таких роботах українських дослідників як В.  Горбулін,  В.  Зубарєв,  С.  
Лєнков, В. Бадрак, В. Бегма, В. Вагапов, О. Кутовий, Г. Перепелиця, В. Гречанінов та ін.  

На мій погляд, незважаючи на наявність ґрунтовних наукових праць вітчизняних 
фахівців у сфері оборонного будівництва, національної безпеки, євроатлантичної інтеграції 
України та співробітництва з безпековими міжнародними інституціями, та зважаючи на 
постійну зміну світової геополітичної кон’юнктури, слід досліджувати шляхи посилення 
міжнародної позиції України в безпекових питаннях, формувати підходи та пропозиції щодо 
зростання іміджу і впливу нашої держави в загальноєвропейському та глобальному 
безпековому просторі. 

Постає питання, у який спосіб краще посилити безпеку української держави? Скільки 
ресурсів та фінансів необхідно для досягнення рівня й можливості самостійно і повноцінно 
захищати нашу країну, коли вона залишиться один на один із вірогідним противником? 
Треба усвідомлювати,  що позаблоковість –  це своєрідна відторгненість та ізоляція,  у тому 
числі й від допомоги, але не від загроз. Навіть навпаки, позаблоковість, як певне безпекове 
сирітство, більше провокує зазіхання на нашу економіку та державу. [3] Українська історія 
підказує, що завжди може знайтися хтось охочий до землі нашого народу. Хоч усі держави-
сусіди декларують свою миролюбність та волю до співробітництва, проте час від часу то 
лунають претензії стосовно кордонів, то хтось намагається втрутитися у наші внутрішні 
справи. 

Основні результати дослідження. Країни, учасники ОБСЄ намагаються протистояти 
багатоаспектним загрозам, що дедалі частіше мають локальний і субрегіональний характер. 
За умов ослаблення нормотворчої діяльності, практична допомога, що надається державам 
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євроатлантичного регіону, залишається центральним напрямом зусиль зі зміцнення безпеки і 
стабільності в зоні ОБСЄ [2]. Сьогодні не можна бути впевненим, що народ України в змозі 
дозволити собі значні капіталовкладення в оборонну сферу.  Йдеться про десятки мільярдів 
гривень. За словами генерал-полковника Володимира Замани, з урахуванням території 
України, чисельності населення, протяжності державного кордону,  на потреби оборони ми 
повинні витрачати 1,57 відсотка валового внутрішнього продукту. А це ні багато, ні мало, а 
майже 30  млрд.  грн щороку.  Якщо,  образно кажучи,  затягти паски,  то цю суму можна 
зменшити до 22-23 млрд. Але це той мінімум, нижче якого опускатися не можна. 

Коли ми говоримо про такі суми, слід зважати і на позаблоковий статус нашої держави: 
Україна нині, коли постане питання про збереження державного суверенітету і 
територіальної цілісності, може розраховувати лише на власні сили. Тому керівництво 
оборонного відомства наполягає на збільшенні оборонного бюджету хоча б до 1,32 – 1,35 
відсотків ВВП. [4] 

Через недофінансування Міністерством оборони ще не виконаний „Перспективний 
план переходу ЗС України на комплектування військовослужбовцями за контрактом на 2008 
– 2011 роки”. Переважна більшість військової техніки та озброєння українського війська – це 
спадщина Радянської Армії, ресурс якої буде вичерпаний у найближчі роки. На масштабну 
закупівлю нових танків або літаків навіть власного виробництва (Т-80,  Ан –  70)  коштів 
немає. 

Будь-кому зрозуміло, що коли грошей не вистачає на самостійне забезпечення оборони, 
то альтернативи колективній безпеці немає. Тут заперечень у розумної людини не буде. 

Наразі Україна може обирати з двох колективних систем безпеки, які фактично 
функціонують поруч із нею: це євроатлантична, у вигляді Організації Північноатлантичного 
договору (НАТО), та євразійська, основою якої є Організація Договору з колективної 
безпеки (ОДКБ)  [2].  З першою Україна межує на заході країни,  з другою –  на півночі та 
сході. 

 
ОДКБ створено лише десять років тому, і нічого особливого – поганого або доброго – у 

її діяльності не пригадується. Менталітет народів та керівників країн ОДКБ – колишніх 
республік СРСР – нам більш-менш зрозумілий, ми самі звідти. Євразійський варіант безпеки 
може розглядатися як достатньо прийнятний, але в такому випадку доведеться перекреслити 
наміри України щодо членства в ЄС, які, до речі, і сьогодні виглядають не дуже реальними. 
Але ж чому саме до НАТО,  а не до ОДКБ,  яке теж поруч?  Тут все ясно,  коли зважати на 
євроінтеграційні прагнення України, на те, що більшість громадян нашої держави підтримує 
вступ до ЄС. І всі чудово розуміють, що приєднатися до Євросоюзу, обминаючи НАТО, 
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сьогодні практично неможливо. Членство України в Альянсі для Європи виглядає як її 
(України) гарантована участь у забезпеченні безпеки та оборони Європейського континенту. 
Членство України в НАТО – необхідна, хоч і недостатня умова вступу нашої країни в ЄС, 
щоб там офіційно не заявляли про необов’язковість цього зв’язку європейські державні діячі 
та політики. Ми ж не Швеція або Фінляндія, не той маємо рівень розвитку і надійності. Тому, 
коли хочемо бути в Євросоюзі,  треба вступати до НАТО  [4].  А чи дійсно у сфері 
національної безпеки найактуальнішим нині є питання вступу до НАТО? Прагматична 
людина все ж таки може дійти висновку, що ймовірність збройного нападу з Півночі, яким 
лякають деякі політики, що воліють уже завтра бачити Україну в НАТО, настільки мала, що 
цю загрозу варто розглядати радше як теоретичну,  як таку,  що навряд чи в найближчі роки 
виросте до скільки-небудь помітних значень. Отже, тут сьогодні не існує небезпеки для 
життя людей. 

Однак через чинники внутрішнього походження населення України невпинно 
скорочується, і прогнози демографів залишають нас у кількості лише 30 млн. на 2050-й рік. 
Серед таких чинників отруєння сфальсифікованим алкоголем, епідемія туберкульозу, навала 
СНІДу, свавілля на автошляхах, виробничий травматизм, виїзд на заробітки за межі країни і 
неповернення у більшості випадків, відправлення молодих жінок за кордон для роботи у 
секс-індустрії та  повернення їх хворими і нездатним до  репродукції, суттєве зниження віку 
хронічних захворювань тощо. Фактично це війна, що за період незалежності забрала життя 
вже понад 6 млн. громадян України. 

Україна у будь-якому випадку є та залишатиметься об’єктом впливу глобальних –  а 
надто, європейських – тенденцій і сферою інтересів Заходу. Але, проголосивши про намір 
стати членами НАТО (та ЄС), вона змінює режим  такого впливу й отримує найбільш 
реалістичну перспективу підвищення власної активної ролі. Водночас, подібний вплив, так 
само, як і політика євроатлантичної інтеграції, не має в Україні достатньо сприятливого 
середовища та перетворюється на один із чинників внутрішніх суперечностей. 

На шляху євроатлантичної інтеграції наша держава повинна вирішити дві проблеми у 
стосунках з Росією. Перша – усунути всі штучні перешкоди для реалізації своїх інтересів на 
міжнародній арені, унеможливити  будь-які  претензії на особливі права з боку РФ. Друга -  
встановити з Росією тісне партнерство, яке б ґрунтувалося на принципах міжнародного 
права, європейських традицій і стало органічною складовою системи міжнародних відносин. 
Такі питання, як кордони, воєнна співпраця, російська воєнна присутність в Україні, мають 
вирішуватися з  урахуванням вимог євроатлантичної інтеграції. Тим часом, членство у 
НАТО передбачає виділення на нужди оборони  принаймні двох відсотків внутрішнього 
валового продукту щорічно і значне збільшення інвестиційної складової витрат (тобто 
оборонного замовлення). Якщо Україна виконуватиме ці умови членства, її оборонні 
підприємства дістануть можливість працювати на внутрішньому ринку і поводитимуться 
більш розбірливо у пошуках контрактів.  

Таким чином, прогрес європейської та євроатлантичної інтеграції України в оборонно-
промисловій сфері насамперед визначатиметься двома основними факторами – зміною  
військово-політичного статусу України і темпами збільшення державного оборонного 
замовлення. 

У найближчі кілька років пріоритетним на цьому шляху буде усунення політичних 
перешкод для залучення українських підприємств до європейських та євроатлантичних 
проектів завдяки наближенню України до НАТО і ЄС. Навіть без збільшення оборонного 
держзамовлення це дасть змогу реалізувати принаймні найпростіші інтеграційні схеми. До 
такої категорії можна віднести  субпідряди для українських підприємств, підряди на ремонт і 
модернізацію озброєнь та військової техніки, передовсім країн Центральної і Східної 
Європи, послуги космічних запусків та  авіаперевезень (літаками, що знаходяться у власності 
оборонних підприємств). За багатьма із зазначених напрямів Україною вже досягнуто 
значного прогресу, зокрема в рамках проекту „Морський старт”  стосовно залучення 
компанії „Авіалінії Антонова” до стратегічних перевезень  в інтересах НАТО. Компанія 
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„Морський старт”, наприклад, за економічними показниками випереджає інші компанії 
такого роду,  у тому числі європейсько-  та американо-російські.  Великі перспективи має 
приєднання України до реалізації європейського проекту супутникової системи глобального 
позиціювання „Галілео” [6]. 

Від таких форм інтеграції виграють,  перш за все,  великі диверсифіковані оборонні 
підприємства, які володіють досвідом  упровадження спільних проектів з країнами ЄС та 
НАТО, - АТНК ім. Антонова, ДКБ «Південне», ВО «Південмаш», ГАХК «Топаз». Ефект 
інтеграції може бути значно збільшено, якщо вдасться реструктурузувати космічну та 
радіоелектронну галузі України і вийти на ринок створення супутників. Основний доход на 
світовому ринку космічних послуг отримують саме виробники та власники інтегрованих 
супутникових систем, тоді як на послуги космічних запусків припадає лише невелика частка. 
В Україні ж радіоелектроніка виготовляється окремо від „порожніх” супутникових 
платформ, виробництво яких інтегроване з ракетним. 

Спільні проекти в аерокосмічній та радіоелектронній сферах можуть оцінюватись у 
сотні мільйонів доларів. Однак частка саме військової продукції буде невеликою і навряд чи 
в змозі компенсувати вірогідне звуження інших ринків, насамперед російського, внаслідок 
змін військово-політичного статусу України. Тож доцільніше використовувати власні 
додаткові надходження оборонних підприємств від цивільних замовлень для інвестування 
перспективних військових проектів, що характерно для практики США і Європи. 

Істотне збільшення державного оборонного замовлення в Україні дасть додаткові 
можливості, сенс яких полягає у створенні умов для примусового інвестування оборонної 
промисловості зовнішніми постачальниками через офсетні (компенсаційні) зобов’язання. 
Відповідно до європейських норм, зовнішнє замовлення готової військової продукції має 
супроводжуватися компенсаційними заходами з боку постачальника на суму замовлення. 
Зазвичай принаймні половина офсетного пакету спрямовується до оборонної промисловості, 
зокрема у формі субпідрядів, ліцензійного виробництва, передачі технологій, інвестицій та 
утворення спільних підприємств. Зворотні субпідряди можуть становити до 30 % обсягу 
робіт у рамках замовлення,  про яке йдеться. На глибшому рівні інтеграції постачальник 
організує ліцензійне виробництво у країні-замовниці, де за таких умов обсяг власного 
виробництва іноді сягає 70 %. За подібною схемою в Україні можуть виготовлятись 
дефіцитні види озброєнь і військової техніки (наприклад, бойові літаки та вертольоти) як для 
власних потреб, так і на експорт (за погодженням з  власником ліцензії) [7]. 

Впровадження в Україні передових європейських та американських технологій 
дозволило б організувати модернізацію існуючих зразків  озброєнь і військової техніки за 
сучасними стандартами. Тим самим вдалося б забезпечити контрактами ремонтні та 
спеціалізовані компанії,  а також базові підприємства (КБ імені О.Морозова,  завод ім.  
Малишева та ін.). Можливим варіантом є придбання українських підприємств 
американськими та європейськими компаніями, тобто портфельні інвестиції. Теоретично, 
подібні процеси можуть відбуватися і без розвитку внутрішнього ринку. Однак на практиці 
інтерес становлять тільки ті компанії, які володіють певною часткою на внутрішньому чи 
зовнішньому ринку або є постійними субпідрядниками компаній-покупців. Портфельні 
інвестиції вірогідні для підприємств,  які мають відносно стабільні ринки збуту і вже 
пройшли процес корпоратизації. До цього кола належать, насамперед, акціонерні та 
холдингові компанії «Мотор-Січ», «Топаз», «Артем», «Точмаш». Перспективним напрямом 
може бути корпоратизація і залучення інвестицій до спеціалізованих державних та казенних 
підприємств з постійним портфелем  замовлень, таких як заводи «Імпульс», «Іскра», 
Донецький завод хімічних виробів.  

Збільшення державного замовлення створить умови для зміцнення існуючих і 
створення нових коопераційних зв’язків, у тому числі з європейськими та американськими 
компаніями, для українських головних підрядників. Передусім це стосується суднобудівних 
підприємств ВАТ «Залів», ВАТ «Ленінська кузня», ВАТ ФСК «Море», які виробляють базові 
для українських Військово-морських сил кораблі проектів 1135, 1124 та катери.  
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Із розвитком внутрішнього ринку оборонної продукції стане можливим  залучення 
України до складніших форм інтеграції, типових для країн Західної  Європи та США, що 
передбачають консолідацію і виробництва оборонних замовлень. Такий процес зазвичай 
відбувається в кілька етапів: спільне виробництво, організація консорціумів, утворення 
спільних підприємств, створення спільних інтегрованих виробництв, злиття компаній. 
Яскравий приклад еволюції такого роду – компанія AIRBUS. Спочатку було скоординоване 
багатонаціональне виробництво літаків, потім воно перетворилося на консорціум, а згодом 
відбулась інтеграція виробництва у рамках єдиної компанії. 

Є приклади інших країн,  зокрема Швеції,  які цілком комфортно почувають себе у 
європейському і світовому співтоваристві, не будучи членами будь-якого військово-
політичного блоку, в даному випадку НАТО. 

Швеція, залишаючись нейтральною, виробляє високоякісне озброєння і військову 
техніку, які експортуються в інші країни. Наприклад, винищувачі «Гріпен», створені колись 
для власних збройних сил, пізніше були закуплені іншими державами. У свій час був 
відомий шведський безбаштовий танк STRV-103, а зараз у світі популярністю користуються 
військові автомобілі «Вольво» і «Сканія», всюдиходи, легка бронетехніка, артилерійські 
системи шведського походження тощо. Цей приклад  дуже актуальний для нас, бо він наочно 
доводить,  що коли є продукція найвищої якості та підтримка з боку вищого військово-
політичного керівництва, то успішно продавати зброю країнам НАТО може і держава, яка не 
є членом Альянсу. 

Отже, у збройних силах Швеції, як і в арміях багатьох інших країн, є приклади, які 
заслуговують на увагу і можуть бути корисними для української армії.  Особливо,  якщо 
врахувати, що ми обрали європейський шлях розвитку і висловили готовність взяти на 
озброєння все найкраще, що стало загальноприйнятим і довело свою корисність на Заході 
[8]. 

Росія залишається „головним безпековим викликом” для Фінляндії, що зумовлено 
безпосереднім сусідством та історичною пам’яттю народу. Страх перед «непередбачуваним 
сусідом» був одним із факторів, що спонукав країну до вступу в Євросоюз. Спостерігається 
також певна залежність  між подіями в Росії  і навколо неї та періодичною активізацією 
питання можливого вступу Фінляндії до НАТО [9]. Сучасна концепція безпеки Фінляндської 
Республіки ґрунтується на військовому неприєднанні, автономній обороні, членстві в ЄС та 
участі в міжнародних заходах із регулювання криз. 

Не менш цікавим є ставлення Швейцарії до процесів європейської інтеграції – 
надзвичайно обережне та виважене з міркувань збереження незалежності, нейтралітету й 
захисту національних інтересів. Фактично ця країна залишилася єдиною державою Західної 
Європи, що не є членом ні  ЄС, ні НАТО. Вважається, що членство в Європейському Союзі 
може нести загрозу незалежності Швейцарії як одного зі світових банківських і бізнесових 
центрів. Та попри відсутність формального статусу членства Швейцарської Конфедерації, її 
рівень інтеграції з ЄС дуже високий. У 1992 році уряд цієї країни навіть подав заявку на 
вступ до Європейського Союзу, яку згодом призупинив (за результатами референдуму), але 
не відкликав. Одним із головних завдань президента країни є необхідність дбати про 
посилення національної безпеки держави. Оперативний простір дає можливість українським 
державним діячам та політикам виявити себе будівничими безпекового фундаменту держави 
і залишити в нашій історії впливовий та реформаторський слід. 
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Висновки. На мій особистий погляд,  головною перешкодою на шляху євроатлантичної 
інтеграції України сьогодні є відсутність у суспільстві консенсусу стосовно вступу до 
Альянсу, що спричинено, серед іншого, недостатньою поінформованістю населення 
стосовно проблем, які існують у оборонній сфері нашої держави, та членства в НАТО як 
засобу їх розв’язання. 

Але існують деякі проблеми,  пов’язані з тим,  що люди,  які прийшли до влади з 
економіки та бізнесу,  чудово розбираються в тому,  скільки коштує тонна металу чи тисяча 
кубометрів газу,  але вони не знають скільки коштує безпека і не можуть її виміряти й 
оцінити.  А отже,  для цих людей безпека держави нічого не коштує,  на відміну від власної 
безпеки. Нинішні представники української влади недооцінюють питання безпеки. На 
відміну від росіян,  які впадають в іншу крайність.  Саме на цьому фоні виникли Харківські 
угоди. Проте безпекові питання були й будуть базовими. Саме безпековий фундамент дав 
можливість розвиватися економічним процесам в Європі. Тому для нашої держави 
національна безпека є стратегічним питанням. Її не можна прив’язувати до газу чи якихось 
матеріальних речей. Україні потрібно знати свої реальні можливості й зміцнювати власну 
безпеку. 

Політичній та військовій еліті варто пам’ятати стару перевірену формулу,  що 
батьківщина завжди в небезпеці. А безпеку країни слід посилювати до такого рівня, який 
багаторазово перевищує необхідний запас міцності. 

Україні важливо продовжувати тісне співробітництво з Альянсом. Цю тему ми взагалі 
не повинні полишати, адже сьогодні співпраця з НАТО посилює національну безпеку нашої 
країни. Однак це співробітництво, на жаль, звузилося лише до проведення спільних 
маневрів, участі у миротворчих місіях і т. ін.. Але НАТО – це не тільки вищезгадані питання, 
а й реформи в суспільстві, економіці, енергетиці. Це питання реформування судової системи 
та багато інших безпекових питань, які безпосередньо не пов’язані з танками, ракетами, 
зброєю. А тому дуже важливо, щоб відносини Україна – НАТО були багатосторонніми. 
Зокрема, щоб співпрацювали міністерства та відомства, науковці, неурядові організації і 
суспільство. 

Підготовка до набуття членства в Альянсі потребує досягнення відповідних показників 
у всіх сферах суспільного життя, при цьому оборонний сектор є тільки складовою такого 
процесу. 
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБОРОННУЮ ПОЛИТИКУ - КАК ИНТЕГРАЦИОННУЮ 

СИСТЕМУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 
Геополитическое размещение делает Украину привлекательной для разновекторных 

внешних политических сил. При таких условиях наше государство должно беспокоиться о 
собственной военной безопасности.  

В статье рассмотрены направления оборонной политики и возможные пути улучшения 
системы национальной безопасности страны в условиях военно-политических изменений в 
мировом пространстве. 

Ключевые слова: оборонная политика, национальная безопасность, отношения, 
сотрудничество, НАТО, евроатлантическая интеграция. 
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PERSONAL VIEWS ON DEFENSE POLICY - AS AN INTEGRATION NATIONAL 
SECURITY SYSTEM 

Geopolitical position makes Ukraine attractive for multidirectional foreign political forces. Under 
such conditions our state should care about its own defence security. The article describes the directions 
of the defence policy and possible ways of the national security system improvement under conditions of 
politico-military changes all over the world. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ 
СИСТЕМ 

 
Процесс функционирования систем организационно-экономического управления и систем 

управления техническими процессами создают новые знания и данные, которые необходимо 
учитывать с целью обеспечения безопасной эксплуатации. Для достижения данной цели при 
функционировании сложных систем наиболее целесообразно использовать системы поддержки 
принятия решений на базе нейронных сетей. В статье представлено обоснование 
использования нейронных сетей в системах поддержки принятия решения при 
функционировании сложных систем. 

Ключевые слова: сложная система, система поддержки принятия решений, нейронная 
сеть. 
 

Введение и постановка задачи исследования. Характерной особенностью развития 
информационных технологий является непрерывное качественное усложнение сфер их 
применения. Можно выделить технологии автоматизации процесса решения сложных 
вычислительных задач; управление объектами и производственными процессами; сбора, 
накопления, хранения и использования больших объемов информации; формирование 
управленческих решений по обеспечению уровня безопасности не ниже данного военно-
политического состояния (регионов, районов и т.д.). Эти информационные технологии 
используют формально заданные модели объективно существующих процессов. Такие 
модели построены не для всех областей человеческой деятельности, где человек должен 
принимать решение, которое в силу этого субъективно [3, 6]. При этом лицо принимающее 
решение (ЛПР) должно учитывать как свои приоритеты, так и ряд неформализуемых 
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факторов нравственного, политического, экономического, экологического характера, а также 
ряда других. Количество факторов, которые ЛПР должно одновременно учитывать, как 
правило, больше психофизиологических возможностей человека по одновременной 
обработке объектов. Это вынуждает человека для создания себе комфортных условий 
мышления исключать при принятии решения ряда факторов. Ясно, что это приводит к 
снижению обоснованности и качества принимаемых решений. Поэтому объективно 
возникает задача разработки информационных технологий поддержки принятия решений 
(СППР) помогающих ЛПР учесть свои приоритеты и многочисленные внешние факторы, 
влияющие на эффективность решения. В сою очередь технологии должны учитывать 
современные и перспективные требования, которые предъявляются или могут возникнуть 
при управлении сложными системами [3, 7]. 

Учитывая тот факт, что идет бурное и непрерывное развитие и получение научно-
теоретических результатов, и как следствие, создание инновационных технологий приводит 
к выходу на новый виток развития систем организационно-экономического управления и 
систем управления техническими процессами (сложные системы). При этом в процессе их 
функционирования возникают новые знания и данные, которые необходимо учитывать с 
целью обеспечения безопасной эксплуатации. Для достижения данной цели при 
функционировании сложных систем наиболее целесообразно использовать СППР на базе 
нейронных сетей. 

Совершенно очевидно, что свою силу нейронные сети черпают, во-первых, из 
распараллеливания обработки информации и, во-вторых, из способности самообучаться, т.е. 
создавать обобщения. Под термином обобщение понимается способность получать 
обоснованный результат на основании данных, которые не встречались в процессе обучения. 
Эти свойства позволяют нейронным сетям решать сложные (масштабные) задачи, которые 
на сегодняшний день считаются трудноразрешимыми. Однако на практике при автономной 
работе нейронные сети не могут обеспечить готовые решения. Их необходимо интегрировать 
в сложные системы. В частности, комплексную задачу можно разбить на последовательность 
относительно простых задач, часть из которых может решаться нейронными сетями [5, 9]. 

Основные результаты исследования. Приведем некоторые преимущества и 
достоинства нейронных сетей перед традиционными вычислительными системами [1, 4]. 

1. Решение задач при неизвестных закономерностях. 
Используя способность обучения на множестве примеров, нейронная сеть способна 

решать задачи, в которых неизвестны закономерности развития ситуации и зависимости 
между входными и выходными данными. Традиционные математические методы и 
экспертные системы в таких случаях малоэффективны. 

2. Устойчивость к шумам во входных данных. 
Возможность работы при наличии большого числа неинформативных, шумовых 

входных сигналов. Нет необходимости делать их предварительный отсев, нейронная сеть 
сама определит их малопригодность для решения задачи и отбросит их. 

3. Адаптирование к изменениям окружающей среды. 
Нейронные сети обладают способностью адаптироваться к изменениям окружающей 

среды. В частности, нейронные сети, обученные действовать в определенной среде, могут 
быть легко переучены для работы в условиях незначительных колебаний параметров среды. 
Более того, для работы в нестационарной среде (где статистика изменяется с течением 
времени) могут быть созданы нейронные сети, переучивающиеся в реальном времени. Чем 
выше адаптивные способности системы, тем более устойчивой будет ее работа в 
нестационарной среде. При этом следует заметить, что адаптивность не всегда ведет к 
устойчивости; иногда она приводит к совершенно противоположному результату. Например, 
адаптивная система с параметрами, быстро изменяющимися во времени, может также 
быстро реагировать и принимать неустойчивое состояние, что вызовет потерю 
производительности. Для того чтобы использовать все достоинства адаптивности, основные 
параметры системы должны быть достаточно стабильными, чтобы можно было не учитывать 
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внешние помехи, и достаточно гибкими, чтобы обеспечить реакцию на существенные 
изменения среды. 

4. Потенциальное сверхвысокое быстродействие. 
Нейронные сети обладают потенциальным сверхвысоким быстродействием за счет 

использования массового параллелизма обработки информации. 
5. Отказоустойчивость при аппаратной реализации нейронной сети. 
Нейронные сети потенциально отказоустойчивы. Это значит, что при неблагоприятных 

условиях их производительность падает незначительно. Например, если поврежден какой-то 
нейрон или его связи, извлечение информации, которая была запомнена, затрудняется. 
Однако, принимая в расчет распределенный характер хранения информации в нейронной 
сети, можно утверждать, что только серьезные повреждения структуры нейронной сети 
существенно повлияют на ее работоспособность. Поэтому снижение качества работы 
нейронной сети происходит медленно. 

Область применения нейронных сетей во многом совпадает с кругом задач, решаемых 
традиционными статистическими методами [2, 8]. Поэтому укажем преимущества 
нейронных сетей перед несколькими классическими методами статистики. 

По сравнению с линейными методами статистики (линейная регрессия, авторегрессия, 
линейный дискриминант) нейросети позволяют эффективно строить нелинейные 
зависимости, более точно описывающие наборы данных. Из нелинейных методов 
классической статистики распространен, пожалуй, только байесовский классификатор, 
строящий квадратичную разделяющую поверхность, а искусственная нейронная сеть может 
построить поверхность более высокого порядка [2]. Высокая нелинейность разделяющей 
поверхности байесовского классификатора (он не использует ковариационные матрицы 
классов, как классический байес, а анализирует локальные плотности вероятности) требует 
значительного суммарного числа примеров для возможности оценивания вероятностей при 
каждом сочетании интервалов значений переменных, тогда как нейросеть обучается на всей 
выборке данных, не фрагментируя её, что повышает адекватность настройки сети. 

При построении нелинейных моделей (например, полиномиальных) в статистических 
программах иногда требуется ручное введение-описание модели в символьном виде с 
точностью до значений параметров: при N = 10 независимых переменных полином второй 
степени будет содержать N*(N – 1)/2 = 45 коэффициентов при попарных произведениях 
переменных, 10 при самих переменных, 10 при квадратах значений переменных, т.е. 66 (с 
учетом неоднородного слагаемого) коэффициентов. При двадцати переменных в выражение 
войдет уже 231 слагаемое. Вводить вручную такие длинные формулы долго, велик риск 
опечатки. Нейросеть же создается путем указания вида структуры, числа слоев и числа 
нейронов в каждом слое, что гораздо быстрее. При использовании алгоритмы построения 
растущих нейросетей и вовсе не требуется первоначальное задание размера нейронной сети. 
Альтернативой нейронной сети при построении сложных нелинейных моделей являются 
только метод группового учета аргументов и машины опорных векторов (support vector 
machines) [8]. 

Для сжатия и визуализации данных в статистике разработан метод линейных главных 
компонент. Нейросети-автоассоциаторы позволяют эффективнее сжимать данные за счет 
построения нелинейных отображений и визуализировать данные в пространстве меньшего 
числа нелинейных главных компонент. На рис. 1 представлена структурная схема обучения 
нейросети. 
 

http://www.neuropro.ru/neu7.shtml#1
http://neuropro.ru/#1
http://www.neuropro.ru/sol1_10.shtml
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Рис. 1. Структурная схема обучения нейросети 

 
По сравнению с методами непараметрической статистики нейронная сеть с 

радиальными базисными функциями (RBF) нейронов позволяет сокращать число ядер, 
оптимизировать координаты и размытость каждого ядра. Это позволяет при сохранении 
парадигмы локальной ядерной аппроксимации ускорять дальнейший процесс принятия 
решения. 

При обучении нейросети вместо критерия качества в виде наименьших квадратов 
можно использовать робастные критерии, дополнительно вести оптимизацию и других 
свойств нейронной сети (например, добавляя требования регуляризации решения, 
оптимизации структуры нейронной сети либо приведения значений адаптивных параметров 
к нужным величинам). Алгоритмы обучения нейронной сети при этом остаются 
неизменными. 

Необходимость решения прямой и обратной задач обычно требует построения двух 
моделей. При использовании же нейронных сетей можно обойтись одной сетью, обученной 
решать прямую задачу [4]. 

Отдельные преимущества были названы при описании возможностей нейросетей, 
например, нейросеть одновременно может решать нескольких задач (при наличии у нее 
нескольких выходов). 

Основными особенностями нейронных сетей на практике являются: 
- гибкость структуры: можно различными способами комбинировать элементы 

нейросети (нейроны и связи между ними). За счёт этого на одной элементной базе и даже 
внутри "тела" одного нейрокомпьютера можно создавать совершенно разные 
вычислительные схемы, подбирать оптимальное для конкретной задачи число нейронов и 
слоёв сети; 

- быстрые алгоритмы обучения нейронных сетей: нейросеть даже при сотнях входных 
сигналов и десятках-сотнях тысяч эталонных ситуаций может быть почти мгновенно обучена 
при использовании ПЭВМ. Поэтому применение нейронных сетей возможно для решения 
широкого круга сложных задач прогноза, классификации и диагностики; 

- возможность работы при наличии большого числа неинформативных, шумовых 
входных сигналов: предварительного их отсева делать не нужно, нейросеть сама определит 

http://www.neuropro.ru/neu1.shtml#1
http://www.neuropro.ru/neu2.shtml#1
http://www.neuropro.ru/neu1.shtml#1
http://www.neuropro.ru/neu7.shtml#1
http://neuropro.ru/#1
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их малопригодность для решения задачи и может их явно отбросить; 
- возможность работы со скоррелированными независимыми переменными, с 

разнотипной информацией (измеренной в непрерывнозначных, дискретнозначных, 
номинальных, булевых шкалах), что часто доставляет затруднение методам статистики; 

- нейронная сеть одновременно может решать несколько задач на едином наборе 
входных сигналов имея несколько выходов, прогнозировать значения нескольких 
показателей. Часто это помогает нейросети построить более адекватные или более 
универсальные "внутренние" промежуточные концепции (т.к. требуется, чтобы все 
промежуточные расчёты были пригодны не для одной, а для нескольких задач) и, вследствие 
этого, повысить точности решения указанных задач по сравнению с решениями задач по-
отдельности; 

- алгоритмы обучения накладывают достаточно мало требований на структуру 
нейронной сети и свойства нейронов. Поэтому при наличии экспертных знаний или в случае 
специальных требований можно целенаправленно выбирать вид и свойства нейронов и 
нейросети, собирать структуру нейронной сети вручную из отдельных элементов, и задавать 
для каждого из них нужные свойства; 

- нейросеть может обучиться решению задачи, которую человек-эксперт решает 
недостаточно точно (или для которой вообще отсутствует эксперт). Обученная сеть может 
быть представлена в виде явного алгоритма решения задачи, например, в виде набора правил 
"если ...,  то ...",  и изучение этого алгоритма может позволить человеку получить новые 
знания; 

- синтезированная (обученная) нейросеть обладает устойчивостью к отказам 
отдельных элементов (нейронов) и линий передачи информации в ней. За счёт того, что 
навык решения задачи "размазан" по сети, не приводит к катастрофическому уменьшению 
точности решения при выходе из строя нескольких элементов системы. Можно применять и 
специальные методы для повышения отказоустойчивости. Это бывает востребованным при 
аппаратных реализациях сетей для обеспечения построения надёжных систем из ненадёжных 
элементов. 

Описанные возможности в основном относятся к многослойным нейронным сетям, 
обучаемым алгоритмом обратного распространения ошибки, и растущим нейросетям на 
основе вариантов метода каскадной корреляции. Также существуют и другие типы 
нейронных сетей: нейросети ассоциативной памяти, нейросети для квантования данных, 
сжатия данных путем построения главных независимых компонент, нейронные сети для 
разделения смеси сигналов и др. [8]. То есть круг задач, решаемых нейросетями, очень 
широк, поскольку широк сам набор нейросетевых алгоритмов. 

Выводы. Процесс функционирования систем организационно-экономического 
управления и систем управления техническими процессами создают новые знания и данные, 
которые необходимо учитывать с целью обеспечения безопасной эксплуатации. Для 
достижения данной цели при функционировании сложных систем наиболее целесообразно 
использовать системы поддержки принятия решений на базе нейронных сетей. 

Технологии автоматизации процесса решения сложных вычислительных задач требуют 
участия ЛПР для принятия адекватных и точных решений, так как в процессе их 
функционирования возникают новые знания и данные, которые необходимо учитывать с 
целью обеспечения безопасной эксплуатации. Практика показывает, что целесообразно 
использовать СППР на базе нейронных сетей, так как они имеют целый ряд преимуществ 
перед существующими аналогами и позволяют повысить качество принятия решений. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

 
Процес функціонування систем організаційно-економічного управління та систем 

управління технічними процесами створюють нові знання і дані, які необхідно враховувати з 
метою забезпечення безпечної експлуатації. Для досягнення даної мети при функціонуванні 
складних систем найбільш доцільно використовувати системи підтримки прийняття рішень 
на базі нейронних мереж. У статті представлено обґрунтування використання нейронних 
мереж у системах підтримки прийняття рішення при функціонуванні складних систем. 

Ключові слова: складна система, система підтримки прийняття рішень, нейронна 
мережа. 
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JUSTIFICATION OF USE OF NEURAL NETWORKS IN DECISION SUPPORT SYSTEMS IN 
THE OPERATION OF COMPLEX SYSTEMS 

 
The functioning process of organizational and economic systems of management and control 

systems of technological processes create new knowledge and data that must be considered to ensure safe 
operation. To achieve this objective in the operation of complex systems it is reasonable to use a decision 
support system based on neural networks. The paper presents a justification of the use of neural networks 
in decision support systems in the operation of complex systems. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ 

ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬК (СИЛ) ВІД НЕГАТИВНОГО 
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 

 
Аналізується інформаційно-психологічний вплив, як специфічне явище сучасності та 

ефективний засіб досягнення цілей на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях. 
Розглянуто систему протидії негативному інформаційному впливу на особовий та керівний 
склад ЗС України в екстремальних і звичайних умовах діяльності. 

Захист, інформаційно-психологічна протидія, інформаційно-психологічний вплив. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. У збройних силах практично всіх 

найбільш розвинених країн світу існують спеціальні органи, сили і засоби для здійснення 
морально-психологічного впливу на війська та населення противника. Про високі можливості 
інформаційно-психологічного впливу на свідомість та психіку особового складу говорять 
результати порівняльного аналізу його ефективності з ефективністю бойових засобів. Так, 
втрати іракських військ в ході операції “Буривши в пустелі”  склали:  у авіації -  10%,  в 
бронетехніці - 18%, в артилерії - 20%, тоді як втрати в морально-психологічному достатку військ 
- 40-60%. 

За кордоном сьогодні активно розробляється комплекс засобів, що іменується “зброєю 
несмертельної дії”, дозволяє здійснювати пряму дію на нервову систему і психічну 
діяльність [1 – 7, 11, 13]. В цілях деморалізації військ противника і мобілізації моральних і 
психічних можливостей своїх військовослужбовців все частіше використовуються 
голографічні ефекти. 

У зв’язку з цим можна констатувати,  що одне з важливих місць в системі морально-
психологічного забезпечення належить захисту військ (сил) від інформаційно-
психологічного впливу противника, якій є комплексом дій, що проводяться в мирний та 
воєнний час державним і військовим керівництвом країни, командуванням, штабами, іншими 
органами управління та посадовими особами частин (підрозділів) по запобіганню, 
нейтралізації (ослабленню), блокуванню і усуненню наслідків негативного інформаційно-
психологічного впливу на особовий склад [11 –  16].  

Аналіз останніх досліджень. Ряд вчених cтверджують, що передбачити всі можливі 
загрози в галузі інформаційної безпеки неможливо, оскільки вони здатні міняти свої зміст та 
динаміку, а правове регулювання вимагає стабільності [8, с. 16]. Саме тому, наголошується 
на необхідності спрямовувати політику інформаційної безпеки не на пошук відповіді на 
певну загрозу, а на створення безпечних умов функціонування інформаційної сфери, за яких 
ця сфера буде несприйнятливою до можливих негативних впливів, як всередині держави, так 
і ззовні.  

В рамках аналізу інформаційної безпеки дослідники й практики звертають усе більшу 
увагу й на необхідність активної розробки проблематики інформаційно-психологічної 
безпеки особистості,  адже без докладного аналізу цієї проблеми неможливий подальший 
стійкий розвиток суспільства. Таким чином ми вважаємо за необхідне розглянути 
інформаційно-психологічний вплив, як специфічне явище сучасності та ефективний засіб 
досягнення цілей на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях.  

Новизна проблеми. У статті розглядаються проблеми та шляхи організації захисту 
особового складу військ (сил) від негативного інформаційно-психологічного впливу, адже 
без аналізу цієї проблеми неможливий подальший стійкий розвиток суспільства. 

Постановка завдання. Захист військ (сил) від інформаційно-психологічного впливу 
противника проводиться з метою зниження небезпеки негативного інформаційного і 
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психологічного впливу на командування, інших посадових осіб органів управління і 
особовий склад; забезпечення ефективного управління військами (силами) і створення 
сприятливих умов для їх вживання; зміцнення морально-психологічного достатки військ 
(сил); своєчасного запобігання розвитку у військових колективах небажаної ідеології та її дії 
на командування і особовий склад частини (підрозділу). 

Виходячи з цього, основними завданнями захисту військ (сил) від інформаційно-
психологічного впливу противника є: роз’яснення рішень військово-політичного 
керівництва країни, завдань, що стоять перед військами (силами); аналіз і прогнозування 
інформаційної обстановки; збір та узагальнення даних про джерела негативного інформаційно-
психологічного впливу на особовий склад з розробкою конкретних заходів по його усуненню; 
нейтралізація інформаційно-психологічного впливу противника, недопущення деморалізації, 
дезінформації, морально-психологічного придушення військ (сил); зміна в свою користь 
співвідношення морально-психологічній стійкості протиборчих сторін, підтримка її на рівні, 
необхідному для вирішення поставлених завдань в ході підготовки і ведення бойових дій; 
проведення інформаційно-психологічних заходів (акцій), направлених на свої війська (сили) та 
місцеве населення; організація профілактичних заходів по запобіганню поширенню 
помилкових чуток серед особового складу, недопущенню виникнення масових негативних 
психічних реакцій; припинення чуток, тривожних висловів і протиправних дій, направлених на 
зниження морально-психологічного стану військ (сил). 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні суспільство змушене переходити від 
традиційної боротьби з витоками інформації і несанкціонованим проникненням в інформаційні 
системи до створення комплексних систем інформаційної безпеки, створюючи перешкоди 
масовому інформаційному впливу на свідомість громадян. Саме тому,  у своїй структурі 
захист військ (сил) від інформаційно-психологічного впливу противника має наступні 
елементи: прогнозування; запобігання; зрив (нейтралізація); ліквідація наслідків його дії [14, 
16]. 

При прогнозуванні аналізуються: інформаційна і морально-психологічна обстановка в 
районах дислокації військ (сил); сили, засоби, рубежі та райони зосередження основних 
зусиль психологічних операцій противника, їх можливості, спрямованості підривної 
пропаганди, об’єкти і можливі канали потенційної дії; можливий рівень психогенних втрат 
особового складу від пропагандистського та психологічного впливу противника. 

Запобігання інформаційно-психологічного впливу противника передбачає [14, 16 – 
18]: 

своєчасне визначення початку інформаційно-психологічного впливу, направленого на 
підрив морально-психологічній стійкості особового складу; 

безперервне, об’єктивне, психологічно доцільне бойове і політичне інформування 
особового складу та роз’яснення йому дійсних цілей, завдань, тематики, методів, технічних 
засобів, а також можливих наслідків дії противника; 

надійне перекриття каналів психологічного впливу противника на 
військовослужбовців; 

визначення та організацію роботи підрозділів (військовослужбовців) по збору та 
знищенню матеріалів інформаційно-психологічного впливу противника; 

виявлення психічно нестійких військовослужбовців і проведення з ними індивідуальної 
психопрофілактичної роботи; 

організацію в підрозділах (частинах)  системи товариської взаємної підтримки і 
психологічної допомоги; 

ознайомлення військовослужбовців з витонченими прийомами і методами, 
використовуваними противником в цілях психологічного придушення індивідуальної та 
групової свідомості військ (сил); 

розвідку, придушення і знищення сил та засобів психологічних операцій противника; 
оцінку міри уразливості своїх військ (сил) інформаційно-психологічному впливу 

противника, прогнозування наслідків та планування заходів щодо протидії; 
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організацію профілактичних заходів щодо запобігання негативним діям 
військовослужбовців (зниження психологічної стійкості, рівня бойової готовності, спроби 
здачі в полон та ін.); 

нарощування матеріально-технічної бази інформаційно-психологічного впливу на свої 
війська (сили) і населення. 

Зрив (нейтралізація) інформаційно-психологічного впливу противника на особовий 
склад досягається: своєчасною розвідкою, знищенням сил та засобів психологічних операцій 
противника; оперативним збором, аналізом і знищенням пропагандистських матеріалів 
противника; рішучим припиненням паніки, чуток, ізоляцією військовослужбовців 
(підрозділів), що піддалися деморалізації; постійним відстежуванням і підвищенням морально-
психологічного стану особового складу; безперервним інформуванням військовослужбовців 
про зміни обстановки, про застосування противником нового вигляду зброї та засобів 
інформаційно-психологічного впливу; здійсненням інформаційної взаємодії (органів 
психологічної боротьби, розвідки, РЕБ, зв’язку, морально-психологічного забезпечення). 

Ліквідація наслідків інформаційно-психологічного впливу противника передбачає: 
виявлення військовослужбовців (підрозділів), що піддалися деморалізації, діагностику їх 
стану і надання ним психологічній допомоги; виявлення причин виникнення явищ 
дезорганізації серед особового складу та їх усунення; притягнення до відповідальності 
розповсюджувачів деморалізуючих чуток, панікерів та ін.; аналіз і оцінку їх результатів, 
причин ефективності, найбільш слабких місць в системі захисту військ (сил) від 
інформаційно-психологічного впливу противника; відновлення організованості і 
боєздатності дезорганізованих підрозділів; вживання відповідних заходів по оптимізації всієї 
системи протидії психологічним операціям противника. 

Основними формами захисту військ (сил) від інформаційно-психологічного 
впливу противника є: окремі інформаційно-пропагандистські, інформаційно-психологічні 
та оперативно-профілактичні акції; комплекс заходів інформаційно-пропагандистського і 
оперативно-профілактичного характеру; операції протидії негативному інформаційно-
психологічному впливу. 

При цьому найбільшу ефективність показує така форма захисту,  як:  інформаційно-
пропагандистські акції, що проводяться в цілях: зниження небезпеки дезінформуючого і 
психологічного впливу на командування та особовий склад; забезпечення ефективного 
управління військами (силами) та створення сприятливих умов для їх вживання; своєчасного 
запобігання розвитку у військових колективах небажаної ідеології та її дії на командування і 
особовий склад частини (підрозділу); підтримка авторитету застосування військ (сил); 
формування громадської думки на підтримку дій військ (сил) та уявлення про наявність 
повної згоди і взаєморозуміння з органами місцевого самоврядування, населенням, силовими 
структурами, що беруть участь в бойових діях; забезпечення захисту в інформаційній сфері, 
у тому числі виявлення потенційних загроз та уразливих місць у власній системі зв’язку; 
підтримка ІБ; нейтралізації діяльності негативних ЗМІ та ін. 

Захист військ (сил) від інформаційно-психологічного впливу противника 
досягається: всебічним врахуванням особливостей психологічних операцій противника, 
реального морально-психологічного стану військ (сил) і обстановки, що складається; 
безперервністю та комплексністю заходів, що проводяться; врахуванням психологічних 
закономірностей сприйняття людиною інформації; оснащеністю військ (сил) сучасними 
технічними засобами виховання. 

Інформаційно-психологічна протидія здійснюється наступними шляхами і способи захисту 
особового складу від інформаційно-психологічного впливу: 

Прогнозування інформаційно-психологічного впливу передбачає вирішення ряду 
завдань. Перш за все, необхідно виявити сили інформаційно-психологічних впливів, які 
можуть бути притягнені для здійснення інформаційно-психологічних акцій. 

Прогнозування полягає також в передбаченні основної тематики і символіки інформаційно-
психологічного впливу. У основі такого прогнозу повинне лежати глибоке знання реального 
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положення справ в підрозділах, поточного рівня морально-психологічного стану особового 
складу. В той же час можна заздалегідь передбачити, що фахівці з інформаційно-психологічного 
впливу не упустять можливості ідеологічно та психологічно обіграти такі події і факти, як 
недоліки в їх матеріально-технічному забезпеченні; наявність недосвідчених керівників; 
несприятливі події та процеси в країні; низький рівень підготовки особового складу; прорахунки в 
інформуванні особового складу; факти порушення дисципліни і законності, національні та інші 
протиріччя. 

Профілактика інформаційно-психологічного впливу передбачає здійснення низки 
заходів, направлених на зниження сприйнятливості і схильності особового складу 
інформаційно-психологічному впливу. 

Головним тут є глибоке роз’яснення особовому складу дійсних цілей, способів, 
можливих наслідків і психологічних механізмів деформації свідомості військовослужбовця 
під впливом ворожої пропаганди. Практика показує, що якщо в екстремальній обстановці 
якщо раптово настає подія,  по відношенню до якої у людини немає досвіду,  реагування та 
його поведінка стають непередбачуваними. 

Військовослужбовці мають бути обов’язково попереджені про принципи підривної 
пропаганди. Досвід показує, що протидіюча сторона прагнутиме першою повідомляти про 
всі події, щоб досягти психологічного ефекту “первинності”, тобто міцнішого закріплення 
першої інформації про те, що сталося. У традиціях фахівців інформаційно-психологічного 
впливу в інформаційному повідомленні перемішувати правдиву інформацію з 
дезінформацією, підвищувати авторитет своїх акцій за рахунок оперування знайомими 
прізвищами, назвами міст, вулиць, датами, фактами, шляхом залучення думок відомих осіб 
(політиків, спортсменів, діячів мистецтва і культури). “Випробуваним” прийомом є 
приписування відповідальності за невдачі, прорахунки, нелади конкретним людям 
(командирам, органам, державним діячам та ін.) в цілях їх дискредитації. 

Досвід свідчить про те, що необхідно ретельно підходити до підбору осіб для роботи на 
засобах зв’язку і управління. Серед них не повинно бути людей психічно неврівноважених, 
невитриманих, з демонстративною акцентуацією характеру, боязких. Їх повсякденна 
діяльність має бути узята під строгий контроль керівників, їх заступників по виховній роботі, 
безпосередніх начальників. Ці люди повинні добре уявляти, що ті, що оточують, можуть 
інтерпретувати ті або інші їх реакції, настрої, вислови як прямий наслідок володіння 
відповідною інформацією. 

На руку протидіючій стороні можуть спеціально або не усвідомлено грати деякі засоби 
масової інформації. Тому керівникам, їх заступникам по виховній роботі, психологам 
необхідно передбачити комплекс заходів щодо спілкування з представниками ЗМІ (порядок 
надання ним інформації; організація контактів із співробітниками; поширення серед 
особового складу друкарських видань та ін.). 

Зрив інформаційно-психологічного впливу передбачає швидке виявлення засобів 
інформаційно-психологічного впливу, їх негайне придушення або нейтралізація. Виявлені 
підривні акції підлягають негайному і кваліфікованому аналізу, виявленню їх цілей, 
можливої динаміки, міри дієвості. Жодна з них не повинна залишатися без відповідної 
контрпропагандистської відповіді. 

Досвід організації протидії інформаційно-підривним діям противника в роки Великої 
Вітчизняної Війни, під час бойових дій в Афганістані і Чечні показує, що доцільно мати спеціальні 
підрозділи для оперативного збору та знищення листівок, плакатів і інших, що містять ворожу 
інформацію, матеріалів. 

Не менш важливим є рішуче припинення командирами будь-яких проявів чуток, 
поширення панічних настроїв, провокаційних дій. Підрозділи, що піддалися деморалізації, 
повинні надійно ізолюватися від інших до моменту повного відновлення в них організації, 
дисципліни і порядку. 
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Для надання психологічної допомоги військовослужбовців, що піддалися негативному 
інформаційно-психологічному впливу, необхідно своєчасно направляти до психологів для 
корекції і реабілітації їх психологічного та морального стану. 

Ліквідація наслідків негативного інформаційно-психологічного впливу передбачає 
аналіз і оцінку її результатів, причин ефективності, найбільш слабких місць в системі 
інформаційно-психологічного захисту особового складу; надання психологічної допомоги 
тим, хто має потребу; відновлення організованості військових підрозділів; застосування 
відповідних санкцій до панікерів, визначення заходів по оптимізації всієї системи протидії  
психологічним операціям протидіючої сторони. 

До професійних екстремально-психологічним знанням, умінням і навичкам забезпечення 
стійкості професійної спрямованості військовослужбовців до негативного інформаційно-
психологічного впливу відносяться: 

знання методів і прийомів протидії негативному інформаційно-психологічному дії та їх 
адекватного вибору; 

уміння виявляти, розпізнавати ознаки негативного інформаційно-психологічного 
впливу; 

навички мобілізації ресурсів особи для протидії негативному інформаційно-
психологічному впливу; 

навички здійснення безпосередньої протидії негативному інформаційно-
психологічному впливу (вибору і використання психотехніки протидії в міжособовій та 
масовій комунікації); 

навички самопізнання рефлексії і саморегуляції; 
навички колективної протидії чуткам і домислам, що дестабілізують і деморалізуючим 

морально-психологічне достаток співробітників. 
Вирішення проблеми інформаційно-психологічної протидії – завдання непросте, 

особливо, якщо мати на увазі складну соціально-економічну обстановку в країні, а також 
негативні зміни, що відбуваються в якісних характеристиках значної частини населення: 
бездуховність, зневага інтересами держави та суспільства, схильність до користолюбства, 
пияцтво і наркоманія, зниження інтелектуального рівня та ін. Все це погіршує морально-
психологічну ситуацію довкола Збройних Сил Україні та інших військових формуваннях ВОД, 
а також в самих військових колективах. Проте без прийняття ефективних і рішучих 
контрзаходів по відношенню до негативної інформаційно-психологічній експансії наслідки  
можуть бути вельми важкими. 

Система інформаційно-психологічної протидії повинна забезпечувати виконання 
наступних завдань: 

здобуття та аналіз даних про задуми, можливі сили, засоби і способи інформаційно-
психологічного впливу на військовослужбовців і прогнозування його результатів; 

проведення заходів щодо інформаційного і психологічного захисту особового складу 
від негативного інформаційно-психологічного впливу; 

розробку і здійснення профілактичних та оперативних заходів по виключенню 
(ослабленню) негативних наслідків інформаційно-психологічного впливу на особовий склад 
протидіючої сторони. 

Основою, на якій можливе створення системи інформаційно-психологічної протидії, має 
бути духовно-етичні цінності, що склалися за багатовіковий період розвитку українського 
суспільства. Такі поняття як Патріотизм, Вітчизна, Борг, Честь не повинні ставитися під сумнів на 
догоду політичній кон’юнктурі. 

Важливою складовою інформаційно-психологічної протидії є історична самосвідомість 
військовослужбовців. Значно простіше маніпулювати свідомістю тих людей, які не знають 
історії свого народу, свого історичного коріння. Тому не лише особисте майбутнє повинне 
турбувати військовослужбовця, але і майбутнє його країни, в якій це майбутнє може відбутися. 
Інакше не буде ні того, ні іншого. 
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Обов’язковою ланкою інформаційно-психологічної протидії має бути парирування 
акцій, направлених на пониження престижу військової праці, авторитету служби у Збройних 
Силах України та інших військових формуваннях різних відомств. 

Ідея державного патріотизму, висока історична самосвідомість, гордість за свою 
військову професію,  за приналежність до Збройних Сил,  є передумовою до формування 
неприйнятності до психологічних операцій і мають бути основою, на якій будується вся 
система інформаційно-психологічна протидії.  

Організація цієї протидії повинна відповідати певним вимогам. Основними з них є: 
активність (досягається визначеністю позицій при організації упереджувального 

впливу); 
актуальність (досягається роботою, що проводиться довкола актуальних проблем, 

головних питань життя, служби та бойовій підготовці); 
систематичність (досягається постійним збором і аналізом інформації про морально-

психологічний стану особового складу, здійсненням протидії відповідно до вирішуваних 
завдань); 

динамічність (досягається оперативним реагуванням на зміну умов, подій та 
обстановки); 

дохідливість (досягається використанням простих і доступних аргументів, доказів та 
оцінок); 

емоційність (досягається проведенням емоційно насичених заходів, використанням 
матеріалів, що впливають не лише на свідомість, але і на відчуття співробітників). 

Основним змістом інформаційно-психологічної протидії є: 
роз’яснення особовому складу прийомів і техніки ведення пропаганди, психологічних 

акцій і впливів для вирішення бойових завдань з метою формування установок по їх 
критичному сприйняттю; 

роз’яснення особовому складу суті, цілей, завдань, тематики, форм і методів 
проведення психологічних операцій з боку протидіючої сторони, їх спрямованості, дійсних 
намірів та інтересів. Ознайомлення особового складу з фактами, що свідчать про витончені 
прийоми і методи,  вживані з метою дії на індивідуальну та групову свідомість 
військовослужбовців; 

прогнозування тематики і символіки психологічних операцій, можливих інформаційно-
психологічних акцій протидіючої сторони з метою попередження дій і, тим самим, зниження 
їх ефективності або нейтралізації (джерело інформації, яке першим  повідомило про подію, 
буде важливішим для аудиторії, чим інші); 

контроль колективної і суспільної думки особового складу, військових підрозділів з 
приводу здійснюваної на них інформаційного впливу; 

аналіз морально-психологічній обстановки (соціально-політичної, національно-
етнічній, криміногенної та ін.) в країні, в районах дислокації, в районах бойових дій; 

оцінка міри уразливості особового складу і підрозділів пропаганди і психологічним 
діям протидіючої сторони. 

Протидія негативному інформаційно-психологічному впливу в масовій комунікації 
(ЗМІ) забезпечують вибірковість у виборі військовослужбовцями використовуваних джерел, 
каналів і засобів інформації,  які освітлюють ситуацію в світі,  країні та в ЗС України;  
обізнаність про сучасні технології надання негативного впливу на свідомість людини; 
готовність протидіяти чуткам, домислам і неперевіреним відомостям в колективі. 

Висновки. 
1. Організований інформаційно-психологічний вплив на людей є специфічним явищем 

сучасності, важливим і ефективним засобом досягнення різних цілей на тактичному, 
оперативному і стратегічному рівнях. Негативний інформаційно-психологічний вплив на 
військовослужбовців все частіше використовується різними дестабілізуючими силами як 
зброя, що знижує готовність і здатність їх якісно та ефективно виконувати покладені на них 
завдання. Тому ефективна діяльність особового складу, керівного складу та органів 
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військового управління в сучасних умовах неможлива без забезпечення готовності 
військовослужбовців до інформаційно-психологічної протидії протидіючій стороні. 

2. Психологічними умовами ефективної протидії негативному інформаційно-
психологічному впливу на особовий склад є: 

формування у них позитивної мотивації до служби в Збройних Силах Україні; 
розвиток навиків виявлення, вибору і реалізації техніки та стратегій індивідуальної та 

групової протидії негативному інформаційно-психологічному впливу; 
регулярна участь особового складу в соціально-психологічних тренінгах, що 

розвивають навики виявлення і протидії маніпуляціям, а також управління рефлексії власним 
психоемоційним достатком; 

створення у військовому колективі обстановки відвертості та відвертості при 
обговоренні актуальних проблем життєдіяльності підрозділу, соціально-політичної ситуації; 

розвиток колективних навиків протидії чуткам і домислам, що дестабілізують і 
деморалізуючим морально-психологічне достаток військовослужбовців. 

Реалізація цих умов дозволить підвищити ефективність системи протидії негативному 
інформаційному впливу на особовий та керівний склад ЗС України, інших військових 
формувань ВОД як в екстремальних, так і звичайних умовах діяльності. 
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МОДУЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВНУТРІШНІХ 
ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ 

 
У статті розглядаються питання щодо організації позааудиторної навчальної діяльності 

курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України за модульним 
принципом. За думкою автора, модульне структурування ресурсу позааудиторного часу, 
виділеного на самостійну навчальну роботу, дозволить сформувати у курсантів належним 
чином навички самоорганізації та самоконтролю, підвищити показники навчання: якість та 
успішність, середній бал підсумкового контролю навчальних дисциплін.  

Ключові слова: позааудиторний навчальний час, позааудиторна навчальна діяльність, 
модульна система, навчальний заклад, курсанти  

 
Вступ та постановка завдання. Зміни, що відбуваються останнім часом у вищій школі 

України, в тому числі у навчальних закладах силових структур України, вимагають від 
сучасних фахівців не тільки володіння професійними знаннями, вміннями та навичками, а й 
здатністю застосувати їх у повсякденній службовій діяльності, за умов складних (нетипових) 
ситуацій. Це передбачає в стінах відомчого навчального закладу, наприклад вищого 
військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України (далі – ВВНЗ ВВ МВС 
України) формування всебічно розвиненої особистості, яка здатна постійно вдосконалювати 
свої професійні здібності, розвивати їх задля успішної роботи в межах займаної посади.  

Сформувати такого фахівця можливо за умови використання сучасних технологій 
навчання, зокрема, модульної технології, яка сприяє активізації навчально-пізнавальної 
діяльності курсанта.  

Модульне навчання передбачає структурування навчального матеріалу, змісту 
навчання та організацію роботи студентів (курсантів) з повними, логічно завершеними 
діяльнісними блоками (модулями). Модуль, як правило, співпадає з темою навчального 
процесу, проте, на відміну від теми, в модулі всі елементи мають свою оцінку: відвідування 
занять, виконання навчальних завдань, навчально-пізнавальна діяльність, початковий, 
проміжний та підсумковий рівень знань, робота з додатковими джерелами інформації [13]. У 
модулі чітко визначені цілі навчання, завдання та рівні засвоєння навчального матеріалу, 
зазначені дидактичні засоби та засоби діагностики. За умови модульного навчання 
послідовність вивчення навчального матеріалу, рівень та контроль якості його засвоєння 
піддається програмуванню [24; 25]. Дуже важливим є забезпечення курсантів змістовим 
методичним матеріалом, а також доступом до локальних інформаційно-пошукових мереж, 
навчально-інформаційних веб-сайтів навчального закладу. Тут у нагоді стануть розроблені 
викладачами електронні підручники, посібники та відеофільми [9]. 

Аналіз останніх досліджень. Аналізуючи результати наукових досліджень з питань 
запровадження модульно-рейтингової технології навчання [1; 4; 5; 7; 14], опираючись на 
нормативну базу щодо її запровадження до навчально-виховного процесу вищих навчальних 
закладів,  в тому числі і ВВНЗ ВВ МВС України [17;  20;  21],  можна зробити загальні 
висновки щодо переваг модульної технології навчання над традиційною, зокрема: 

- навчання у модулях, де містяться мета, алгоритм дій, інформаційний блок, навчально-
матеріальне забезпечення та засоби самоконтролю, демократизує та лібералізує процес 
навчання, підвищує його якість; 

- систематизація роботи курсанта в позааудиторний час розвиває їх активне творче 
мислення, що надзвичайно важливо під час відпрацювання та прийняття рішення в 
повсякденних і екстремальних ситуаціях офіцерами правоохоронних органів; 
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- перенесення акценту в організації навчального процесу з аудиторних занять на 
самостійну роботу якісно формує навички самостійної навчальної діяльності, підвищує 
відповідальність курсанта за результати своєї праці; 

- форми відносин викладача і курсанта стають рівноправними, "суб’єкт-суб’єктними"; 
- застосування рейтингової оцінки диференціює навчальний процес, підвищує його 

змагальність, дає змогу кожному курсанту розкрити свої особистісні здібності.  
Перехід до модульної системи навчання потребує перегляду кваліфікаційних вимог до 

первинних офіцерських посад в органах внутрішніх справ, освітньо-кваліфікаційного рівня 
випускників та термінів навчання. Враховуючи, що замовники на підготовку фахівців, в 
даному випадку Головне управління внутрішніх військ МВС України, не передбачать 
збільшення термінів навчання, перед ВВНЗ ВВ МВС України постає завдання перебудови 
змісту та форм навчання з метою забезпечення якості освіти на рівні європейських вимог при 
збереженні належного рівня фахово-спеціальної підготовки для виконання завдань за 
спеціальним призначенням. За чотири роки надати необхідну базову підготовку фахівця, 
здатного професійно виконувати службово-бойові завдання в підрозділах внутрішніх військ 
МВС України, психологічно загартувати та виховати офіцера-правоохоронця – завдання 
складне і пов’язане з дефіцитом часу [10; 11].  

Модульна система навчання, як сама прогресивна на даний час та запроваджена у всіх 
навчальних закладах системи МВС України, висуває вимоги, за якими курсант „...повинен 
свідомо бути відповідальним за кількість,  продуктивність і якість своєї праці,  а отже,  і 
повною мірою бути співучасником організації навчального процесу за принципом „суб’єкт – 
суб’єкт”. У будь якому разі для забезпечення якості освіти в навчальному закладі, який 
ставить собі це за мету, має бути сформовано систему інтелектуального виховання” [1; 6; 12; 
16].  

За умови модульної технології навчання використання тільки аудиторного часу стає 
недостатнім, оскільки ця система передбачає перенесення акценту в навчальному процесі на 
самостійне оволодіння курсантами системою знань, що відбувається, як правило, в час, 
вільний від занять, тобто позааудиторний (позанавчальний) час. 

Виходячи з вищевикладеного, має сенс дати наступне визначення поняттям 
„аудиторний час” та „позааудиторний час”.  

Отже, аудиторний (навчальний) час – це час, коли курсант відвідує навчальні заняття 
згідно з розкладом занять, плановий навчальний час курсанта. Навчальний час курсанта 
визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми 
підготовки на певному освітньо-кваліфікаційному рівні [17; 18].  

Позааудиторний (позанавчальний) час – це час курсанта, відведений розпорядком дня 
на виконання завдань самостійної навчальної діяльності, індивідуальної роботи з 
викладачем, науково-дослідної роботи, завдань виховної та організаційної роботи.  

На наш погляд,  позааудиторна навчальна діяльність курсантів –  це більш широке 
поняття, ніж самостійна навчально-пізнавальна та науково-дослідна робота курсанта, 
проведення з ними виховних та організаційних заходів. Проведений аналіз вивчення цього 
виду діяльності дають нам підстави стверджувати, що позааудиторна навчальна діяльність 
курсантів – це невід’ємна складова навчально-виховного процесу, завдання якої 
реалізуються поза межами навчальних занять, передбачених навчальним планом і 
відображених в розкладі. 

Спрямованість останніх керівних документів [17; 18; 20; 21; 22] на індивідуально-
орієнтовану організацію навчального процесу відкриває перед ВВНЗ ВВ МВС України 
перспективу встановлення та розвитку власних підходів до стимулювання систематичної 
роботи курсантів протягом усього періоду навчання, формування у них навичок самостійної 
роботи. 

- Беручи до уваги дослідження науковців (А. Алексюк [2; 3], Л. Романишина [24; 25], 
П.Сікорський [26]) щодо побудови навчальних модулів, пов’язаних між собою за спільною 
ознакою, які містять завдання, спрямовані на розвиток умінь самостійної навчальної . 



 
 

Рис. 1. Схема модульної організації позааудиторного навчального часу курсантів ВВНЗ ВВ МВС України 
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діяльності, в організації позааудиторного навчального часу курсантів нами було 
запроваджено модульний підхід (рис. 1.1). Всю позааудиторну навчальну діяльність 
курсантів ми структурували на три модулі, кожний з яких містив компоненти, що розкривали 
його зміст та поетапний механізм виконання навчальних завдань.  

Перший організаційний модуль складався із комплексу заходів організаційного плану, 
спрямований на забезпечення належних умов навчальної діяльності курсанта в 
позааудиторний час. Він був організований за трьома рівнями: рівень навчального закладу; 
рівень факультету; рівень навчального підрозділу. 

На рівні навчального закладу в повсякденній діяльності було передбачено 
 - визначення модульної позааудиторної навчальної діяльності в положеннях про 

інститут та його структурні підрозділи; 
- проведення оперативних нарад керівництва з питань стану успішності, навчання та 

відвідування занять курсантами; 
- проведення в системі професійної підготовки методичних семінарів щодо модульної 

технології навчання; 
- вивчення досвіду використання модульної позааудиторної навчальної діяльності 

курсантів під час роботи школи педагогічної майстерності; 
- запровадження мотиваційних чинників в організації позааудиторної навчальної 

діяльності курсантів (відвідування міських бібліотек, наукових установ у часи самостійної 
роботи, відрядження науковців до інших навчальних закладів з метою обміну досвідом); 

організація роботи комп’ютерних класів під час позааудиторного навчального часу 
На рівні факультету було заплановано проведення:  
- службових нарад командування факультету щодо стану з відпрацюванням 

незадовільних оцінок та пропущених занять; 
- навчально-методичних зборів з офіцерами курсової ланки щодо організації 

позааудиторної навчальної діяльності курсантів, особового складу факультету щодо 
підсумків навчальної діяльності за семестр, визначенням місць з навчання серед 
курсантських підрозділів; 

- інструктивно-методичних занять з викладачами та офіцерами курсової ланки з 
організації навчання курсантів за модульною технологією, позапланових тренувань, навчань 
особового складу в позааудиторний час з дисциплін спеціальної та профільної підготовки; 

- самостійної підготовки у неробочі дні з курсантами, які мали проблеми з 
відпрацюванням незадовільних оцінок та пропущених занять.  

На рівні навчального курсу (взводу) виконувались наступні заходи: 
- чітко витримувався розпорядок дня в частині початку та закінчення самостійної 

підготовки курсантів; 
- здійснювався контроль за участю командирів взводів в організації самостійної 

підготовки, аналізувався їх вплив на результати позааудиторної навчальної діяльності 
курсантів; 

- в організації позааудиторної навчальної діяльності курсантів офіцери курсової ланки 
дотримувались алгоритму роботи, який складався з трьох етапів: поточної діагностики стану 
навчання в підрозділі за показниками успішність навчання та відвідування занять, створення 
належних умов щодо засвоєння навчального матеріалу курсантами,  які мали проблеми з 
навчанням; визначення та запровадження шляхів і прийомів підвищення результатів 
навчання курсантів; 

- була організована взаємодія з кафедрами щодо проведення додаткових занять з 
найбільш складних навчальних тем, проведення індивідуально-групових консультацій з 
курсантами. 

Другий змістовий модуль включав в себе навчальний, методичний та комунікативний 
компоненти.  

Навчальний компонент визначав порядок самостійної навчальної діяльності курсанта в 
позааудиторний час:  
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- планування підготовки до занять на день та навчальний тиждень;  
- використання у своїй самостійній навчальній роботі від одного та чотирьох 

дидактичних ресурсів: конспект або підручник (посібник); консультація на кафедрі; 
бібліотечні ресурси; сучасні інформаційні технології; 

- за необхідністю планування роботи з відпрацювання пропущеного навчального 
матеріалу та отриманих незадовільних оцінок; 

- планування роботи з підготовки до складання підсумкових (модульних) контролів, 
заліково-екзаменаційної сесії.  

Методичний компонент розкривав методику самостійної навчальної діяльності 
курсанта в позааудиторний навчальний час, яка мала за мету навчити курсантів: 

- поопераційному виконанню навчальних дій з поетапного засвоєння навчального 
матеріалу, вибору цих дій під час роботи; 

- самостійному формуванню навичок розумової діяльності, користуванню засобами 
самодіагностики визначення рівня знань; 

- умілому використанню наявних дидактичних засобів, вмінню самостійно аналізувати 
інформацію та робити висновки; 

- своєчасному відпрацюванню пропущених занять та незадовільних оцінок, 
формуванню відповідальності за результати своєї навчальної праці; 

- основам організації науково-дослідної та пошукової роботи, т.щ.  
За А. Маклаковим [23, с. 156], комунікативна якість особистості є важливою 

характеристикою, яка визначає процес адаптації до умов професійної діяльності. Курсант 
навчального закладу практично завжди знаходиться в колективі та в оточенні засобів 
інформації, успішність його діяльності пов’язана з умінням налагодити з ними взаємодію. 
Комунікативний компонент модульної організації позааудиторного часу курсантів 
здійснювався через: 

- навчальну взаємодію в ланці: “викладач – курсант“; “офіцер курсової ланки – 
курсант”; “офіцер курсової ланки – викладач“; “курсант – курсант“; 

- інформаційну взаємодію шляхом отримання курсантами навчальної інформації через 
бібліотечні ресурси та інтернет-мережу; 

- самопрезентацій, наукових доповідей та публічних виступів курсантів перед 
аудиторією під час засідань наукових гуртків, роботи наукових семінарів та конференцій.  

Третій контрольний модуль був закладений в алгоритмі роботи офіцера курсової 
ланки під час організації позааудиторного навчального часу. Перший компонент цього 
модулю полягав в тому, що начальник курсу, командир взводу під час позааудиторної 
навчальної діяльності курсантів здійснювали контроль її організації: початок та закінчення 
самостійної підготовки; присутність курсантів під час її проведення; підтримання статутного 
порядку та дисципліни; порядок отримання навчально-методичної літератури, інші 
контрольні заходи.  

Другий компонент передбачав здійснення начальником курсу, командиром взводу 
контролю використання курсантами позааудиторного навчального часу за призначенням. 
Офіцери курсової ланки в зазначеному аспекті перевіряли: 

- розподіл виділеного позааудиторного навчального часу на підготовку до конкретних 
навчальних дисциплін; 

- порядок відвідування курсантами кафедр, бібліотек та комп’ютерних класів; 
- відпрацювання курсантами пропущених занять і незадовільних оцінок; 
- залучення курсантів до науково-дослідної та пошукової роботи. 
Офіцери курсової ланки намагалися організовувати поза аудиторний навчальний час 

курсантів таким чином, щоб кожному навчальному завданню відповідали раціональні форми 
його організації. В умовах відомчого навчального закладу, який функціонує за розпорядком 
дня та вирішує низку службових завдань, постійно є дефіцит часу. Тому підготовка до занять 
має вкладатися в часові інтервали позааудиторного часу, який виділяється з навчальними 
цілями.  
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За умови модульної технології в навчальних модулях розкриваються засоби контролю 
та самодіагностики. Контрольний модуль, який зазначав порядок контролю результатів 
навчальної праці курсантів, легко було здійснити на практиці. Він складався з перевірок: 

- виконання навчальних завдань та готовності курсантів до занять на наступний день і 
тиждень; 

- виправлення незадовільних оцінок у курсантів; 
- відпрацювання курсантами пропущених занять, інших навчальних завдань.  
В окремих випадках, у разі неготовності до занять офіцер курсової ланки переносив 

терміни виконання навчальних завдань курсантів у інші часові інтервали позааудиторного 
часу: особистий час, виконання виховних та організаційних заходів.  

Досвід використання модульної технології засвідчив, що самостійна навчальна 
діяльність курсантів ВВНЗ ВВ МВС набула ознак систематичності та послідовності. Курсант 
розуміє, яке саме значення у його навчально-пізнавальній діяльності відіграє самостійна 
робота над навчальним матеріалом. 

Це співпадає з головною метою модульної технології навчання, яка створена на засадах 
Болонського процесу: навчити курсанта вчитися. Модульна технологія передбачає освоєння 
курсантами навчальних модулів з предметів навчання та запровадження системи 
рейтингового оцінювання. П. Сікорський акцентує, що рейтингова система оцінювання 
спрямована на стимулювання навчальної праці, її систематизацію [26]. За модульною 
технологією навчання “...курсант самостійно вчиться плануванню своєї навчально-
пізнавальної діяльності, її організації, а також здійснює самоконтроль та самооцінку 
досягнутих результатів. Це надає йому можливість усвідомити себе в навчальному процесі, 
самому визначити рівень засвоєння знань та видів діяльності, побачити існуючі проблеми” 
[15; с. 25]. 

Цьому сприяло проведення рейтингового контролю, що обліковував усі результати 
навчальної праці курсанта: активність під час навчальних занять, використання 
різноманітних форм навчальної діяльності в позааудиторний час, науково-дослідна робота, 
участь у наукових семінарах (конференціях), інших заходах. Рейтингова оцінка знань, вмінь 
та навичок найбільш повно характеризувала якість підготовки курсантів з обраної 
спеціальності. Оцінці в балах підлягало кожне завдання, встановлювався його рейтинг та 
терміни виконання,  таким чином,  здійснювались контроль і оцінка якості знань та вмінь з 
урахуванням систематичної роботи курсанта [3; 8]. 

Підсумовуючи дослідження з реалізації модульної технології навчання та 
запровадження рейтингової оцінки визначення рівня знань і вмінь студентів/ курсантів у 
вищій школі (А. Алексюк [2; 3], Л. Романишина [24; 25], П. Сікорський [26]), ми визначаємо 
рейтинг, як комплексний кількісний та якісний показник, що враховує результати навчально-
пізнавальної діяльності курсанта у всіх видах аудиторних занять та його самостійної 
навчальної роботи у позааудиторний час на протязі визначеного навчального періоду 
(місяць, семестр, навчальний рік). 

Модульна система навчання пропонує інший підхід у відпрацюванні заборгованостей. 
Наприкінці вивчення кожного модуля курсанти складали модульний контроль, в разі 
неуспішного результату курсант не міг приступити до вивчення наступного навчального 
матеріалу. Система складання модульних контролів спонукала курсантів вчасно виконувати 
всі контрольні завдання кожного модуля. Це вимагало нових підходів до організації 
самостійної роботи з курсантами, індивідуальної роботи викладача з кожним курсантом, 
забезпечення навчально-методичними матеріалами, „відкритості” та „прозорості” організації 
навчального процесу.  У зв’язку з цим підвищується актуальність проблеми своєчасного 
відпрацювання пропущеного матеріалу.  

Спеціальні дисципліни, які викладаються у ВВНЗ ВВ МВС України, вимагають 
відтворення типових ситуацій, відпрацювання на практичному рівні навчальних питань. Для 
цього викладачем відпрацьовувався алгоритм дій в типових або екстремальних ситуаціях, 
який курсант відпрацьовував самостійно або під керівництвом викладача. Такий підхід 
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відрізнявся від організації відпрацювання пропусків за традиційною системою, що зводилось 
до репродуктивного відтворення пропущеного навчального матеріалу, простого 
переказування тем та розкриття питань навчальних занять.  

Курсант через систему індивідуальних завдань під керівництвом курсового офіцера і за 
допомогою викладача вчився самостійно вирішувати навчальні задачі, відпрацьовувати 
алгоритм дій, що спонукало його до відповідального ставлення до навчання, а в подальшій 
офіцерській службі буде допомагати йому правильно приймати управлінські рішення. 
Вирішуючи індивідуальні творчі завдання, він, також, вчився раціонально використовувати 
навчальний час, відведений на самостійну роботу. Підвищувалися відповідальність курсантів 
за результати навчання, мотивація навчання, відбувався розвиток його особистісних 
здібностей. Не репродуктивне, а творче відпрацювання індивідуальних завдань виробляло у 
курсанта здатність швидко реагувати на зміни в обстановці, що дуже важливо в службово-
бойовій діяльності підрозділів внутрішніх військ МВС України.  

Виконання оперативно-службових завдань вимагає від працівників МВС особливої 
зосередженості та концентрації, уваги, витримки і впевненості в прийнятті рішень. Саме така 
побудова в організації індивідуальної роботи викладача з курсантом через вирішення 
творчих індивідуальних завдань стало ланцюжком у формуванні професійних властивостей 
фахівців, заданих освітньо-кваліфікаційною характеристикою.  

Об’єктивна необхідність пропускати у ВВНЗ ВВ МВС планові заняття через несення 
служби в нарядах, виконання оперативних-службових завдань, різних видів навчальних 
практик поза навчальним планом потребує для курсантів запровадження механізмів 
компенсації втрат навчального часу. Офіцер курсової ланки в організації позааудиторної 
діяльності створював належні умови таким курсантам для своєчасного відпрацювання 
пропущених занять, регулював службове навантаження курсантів у взводі (групі). Контроль 
за відпрацюванням заборгованостей та відновленням навчального матеріалу здійснювався як 
з боку науково-педагогічних працівників, так і з боку командира взводу, начальника курсу 

Запровадження модульної побудови організації позааудиторної навчальної діяльності 
курсантів було випробувано на практиці і показало, що: 

1. Реалізація послідовності вивчення навчальних тем (модулів) сприяла засвоєнню 
робочих навчальних програм на якісному рівні. 

2. Курсанти не зазнавали певних складнощів при засвоєнні навчального матеріалу, що 
вплинуло на результати навчальної діяльності. 

3. У позааудиторний час курсанти планували самостійну навчальну діяльність, у них 
сформувалися відповідальність за її результати, навички самоорганізації та самоконтролю. 

4. Підвищилися показники навчального процесу: загальна успішність, якість навчання 
та середній бал з навчальних дисциплін. 

Ресурси позааудиторного часу були спрямовані на формування власної навчальної 
діяльності курсантів, розвиток їх самоорганізації. В свою чергу рівень самостійної 
навчальної діяльності курсантів підвищив результати навчання. Процес став керованим з 
боку викладацького складу та керівництва навчального закладу.  
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МОДУЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КУРСАНТОВ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

МВД УКРАИНЫ 
 
В статье рассматриваются вопросы организации внеаудиторной учебной деятельности 

курсантов высшего военного учебного заведения внутренних войск МВД Украины по модульному 
принципу. По мнению автора, модульное структурирование ресурса внеаудиторного времени, 
выделенного на самостоятельную учебную работу, позволит сформировать у курсантов 
надлежащим образом навыки самоорганизации и самоконтроля, повысить показатели 
обучения: качество и успеваемость, средний бал итогового контроля учебных дисциплин. 

Ключевые слова: внеаудиторное учебное время, внеаудиторная учебная деятельность, 
модульная система, учебное заведение, курсанты  
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MODULAR ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL ACTIVITY OF 
CADETS HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF INTERNAL TROOPS OF 

THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE 
 
In article are considered questions of the organization of the extra-curricular educational activity of 

cadets of the highest military educational institution of internal troops of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine by the modular principle. According to the author, modular structuring a resource of extra-
curricular time allocated for self study, will allow to create at cadets properly skills of self-organization 
and self-checking, to raise educatonal indicators: quality and study progress, average ball of total control 
of study disciplines. 

Key words: extra-curricular educational time, extra-curricular educational activity, module system, 
educational establishment, cadets 
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УДК 378.013(076.5)                                                   д.пед.н., проф. Вітвицька С.С. (ЖДУ) 
 

ІННОВАЦІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ЯК ЗАСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
У статті проаналізовано різні підходи до визначення ролі і значення інновацій у сучасному 

освітньому просторі; визначено сутність понять інновації, педагогічна інноватика, педагогічна 
творчість, педагогічне новаторство, компетентність та готовність до інноваційної діяльності 
магістрів освіти; висвітлено  власний досвід використання модульно-контекстної технології у 
процесі вивчення курсу «Педагогіка вищої школи»; охарактеризовано педагогічні умови 
ефективності інноваційних технологій навчання студентів магістратури; окреслено шляхи 
удосконалення методики викладання курсу «Педагогіка вищої школи». 

Ключові слова: інновація, педагогічна творчість, новаторство, модульно-контентна 
технологія навчання магістрів, компетентність магістра освіти, готовність до інноваційної 
діяльності. 

 
Постановка проблеми. Входження України у світовий та європейський освітній 

простір, інтеграційні процеси, що відбуваються в ньому потребують підвищення 
конкурентностпоможності фахівців, випускників вищих навчальних закладів, і зокрема 
магістрів освіти. Це спонукає вищі навчальні заклади до інновацій. 

Оновлення сучасної системи вищої освіти і педагогічної науки визначило необхідність 
дослідження педагогічної інноватики як особливої галузі наукового пізнання. Інтенсивний 
розвиток та модернізація інноваційних процесів у сучасних умовах принципово змінюють 
відношення до можливості управління такими процесами, оскільки наявна стихійність цих 
процесів затримує розвиток практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема інновацій, інноваційної 
діяльності розглядається науковцями України і зарубіжжя в різних аспектах: інновації в 
світовій педагогіці (М.В. Кларін, М.М. Іванов, С.Р. Колупаєва) та нововведення 
(А.І. Пригожий, X. Барнет, Дж. Бассет); інноваційна педагогічна діяльність ( 
В.А. Сластьонін, Л.С. Подимова, Н.В. Кузьміна, М.М. Скаткін); інноваційні педагогічні 
технології (Н.О. Корсунська, О.М. Пєхота, С.О. Сисоєва); інноваційні підходи до організації 
навчання та проектування системи освіти (Д.В. Чернілевский, С.Ю. Марінчак, Т.Н. Шамова, 
Л.Г. Тарусова); інноваційні процеси в професійній освіті (А.І. Каташов, О.О. Кіяшко, 
А.Т. Токтогулов); управління інноваційними процесами (М.М. Поташник, B.C. Лазарєв, 
В.П. Стельмашенко) та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті, як складової нашого наукового 
пошуку,  є визначення ролі та місця інновацій у підготовці магістрів освіти,  аналіз досвіду 
використання інноваційних технологій навчання, висвітлення власного досвіду використання 
інноваційних навчальних технологій. 

Виклад основного матеріалу. Поняття педагогічна інноватика, інновації введено у 
науковий обіг відносно недавно. Їх поява зумовлена розширенням міжнародного 
співробітництва в галузі педагогіки. Аналіз теоретичних праць, які були до появи цього 
терміну доводить, що в педагогічній теорії і практиці використовувалися терміни – творчість 
учителя, творча лабораторія, педагогічне новаторство тощо. Термін інновації почав 
використовуватися з 80-х роках у дослідженнях І. Лернера, В. Беспалька, М. Скаткіна, 
В.  Сластеніна.  В їх працях цей термін не тільки застосовується,  але й обґрунтовується.  
Педагогічна інновація – процес створення, поширення і використання нововведень для 
розв’язання тих педагогічних проблем,  які до цього часу вирішувалися по-іншому.  
Педагогічна інноватика займається значним комплексом проблем педагогічної творчості [3, 
с. 35]. 

Сучасна наука дає таке визначення творчості: діяльність,  що породжує дещо якісно 
нове, яке відрізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною цінністю. 
Поняття творчість  пов’язано з поняттям обдарованість. Відомий український вчений, 
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академік В. Моляко визначає обдарованість як системне утворення, яке є координатором, 
регулятором, стимулятором творчої діяльності; сприяє знаходженню таких рішень, що 
дозволяють людині краще пристосуватися до світу оточення інших людей, самого себе.  

Творчість – це процес, який відбувається у різних видах діяльності, у тому числі і 
педагогічній діяльності. Специфіку педагогічної творчості визначив у свій час В. 
Сухомлинський. Специфіка педагогічної творчості, на думку В. Сухомлинського, полягає у 
тому,  щоб вчитель знайшов такі методи впливу,  які б сприяли б перетворенню книжкових 
наукових ідей у свідому систему знань, почуттів і переконань. Специфіка педагогічної 
творчості полягає у тому, що результатом творіння, є не річ, як в техніці, не образ, як у 
мистецтві, а духовний світ особистості, – і це покладає на вчителя величезну 
відповідальність, і робить педагогічну професію соціальнозначущою. 

У наукових джерелах педагогічна творчість розглядається з точки зору: оптимізації 
навчально-виховного процесу (Ю. Бабанський, В. Кан-Калік, М. Поташнік, Л. Рувінський, 
І. Раченко); як цілісний процес професійної реалізації і самореалізації педагога (С. Сисоєва); 
як інтегративна якість особистості (З. Левчук, Л. Лузіна); як критерій якісного становлення 
особистості (Н. Кічук). 

На думку вчених педагогічна творчість може виявлятися у педагогічній науці і 
практиці на різних рівнях. Дослідницькі підходи до цієї проблеми можна поділити на дві 
групи: перший – визначає рівні творчості професійної діяльності досвідчених педагогів (Ю. 
Бабанський, В. Загвязинський). Ю. Бабанський виділяє три рівні творчості: професійна 
майстерність, новаторський і дослідницький рівні. Друга група вчених виділяє рівні прояву 
всіх учителів, які прагнуть до творчості (В. Кан-Калік, Н. Кузьміна , С. Сисоєва, І. Раченко). 
В. Кан-Калік виділяє такі рівні діяльності педагога щодо його вміння керувати засвоєнням 
знань через взаємодію з учнівським колективом: елементарної взаємодії (коли вчитель дії за 
методом порядку, шаблоном, без творчої переробки); рівень оптимізації; евристичний рівень 
(коли вчитель використовує творчі можливості живого спілкування); рівень повної 
самостійності щодо творчої організації навчально-виховного процесу. 

С.Сисоєва визначає чотири рівні творчої діяльності вчителя: репродуктивний (працює 
на основі напрацьованих до нього методик, вибирає ті, що відповідають конкретним умовам 
його праці та індивідуальним психологічним особливостям учнів); раціоналізаторський 
(вносить деякі елементи до навчально-виховного процесу); конструкторський (на основі 
досвіду конструювання вирішення власних проблем); новаторський (працює на нових 
засадах) [5]. 

І. Раченко пов’язує педагогічну творчість з науковою організацією праці вчителя і 
визначає такі рівні:  рівень проб і помилок;  фрагментарна модернізація;  планомірне 
удосконалення; творчий. 

Особливість педагогічної творчості полягає в тому,  що вона в міру розвитку науки стає 
більш керованою і спрямованою на досягнення оптимальних результатів і засобів. Поняття 
педагогічна творчість безпосередньо пов’язано з поняттям педагогічні інновації. 

Сучасний етап розвитку вищої освіти в Україні характеризується інтенсивними 
пошуками нового в теорії та практиці навчання, в управлінні. Але в роботі вищих 
навчальних закладів інноваційні процеси розвиваються стихійно, що стримує розвиток 
нового,  прогресивного.  Випускники магістратури,  що готуються до роботи у цих закладах,  
мають бути підготовлені до інноваційної діяльності, оволодіти педагогічною інноватикою, 
яка стає спеціальною галуззю наукового знання, що характеризується певним змістом, 
принципами, тенденціями і закономірностями розвитку. 

Суперечності – джерело такого розвитку. На сучасному етапі загальною тенденцією 
функціонування всіх суспільних процесів є інтенсифікація, прискорення, що відбивається і 
на системі освіти. Саме інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку вищої 
школи і педагогіки. Інновації в педагогіці функціонують на рівнях створення, освоєння і 
втілення. Кожен з цих рівнів має свою технологію і особливості, залежні від багатьох 
чинників. 
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Інноваційні процеси зумовлюються низкою суперечностей, що відрізняються 
джерелом, предметним походженням, складністю. Основна суперечність розвитку системи 
вищої освіти – невідповідність старих методів навчання, виховання і розвитку студентів 
новим умовам життя. Неоднозначний розвиток науково-технічного прогресу, нових форм 
господарювання,  соціальні та екологічні стреси викликають необхідність оновлення змісту,  
форм, методів і умов освіти [1, с. 323]. 

Стрімке зростання обсягу інформації обумовлює необхідність її аналізу та 
оптимального відбору. Суперечність між масою нових відомостей і межами навчально-
виховного процесу створює проблему базової освіти та необхідного мінімуму знань. 
Постійна робота щодо відбору навчального матеріалу і його оновлення – одне з суттєвих 
джерел інноваційних процесів педагогіки викладання. 

Соціальне замовлення сучасного етапу розбудови нашої держави – це особистість, 
здатна творчо засвоювати знання. Це, своєю чергою, вимагає нових методів навчання, 
нестандартних форм виховання, індивідуального підходу до особистості, тобто більших 
витрат часу із традиційними, усталеними у вищій школі. Ця суперечність також спонукає до 
пошуків, інновацій. 

Однією з тенденцій сьогодення є потреба майбутнього вчителя в оновленні психолого-
педагогічних знань, інтерес до передового педагогічного досвіду. 

Суперечність між можливостями особистості і дійсністю є також джерелом 
педагогічних інновацій. Внутрішнє занепокоєння творчої особистості, невдоволення 
існуючим станом викладання чи виховання спонукає до нового. 

Ядром, смисловим центром, «концептом» інновацій є нова ідея, її джерелом може бути 
дослідницька діяльність вченого-педагога або пошукова практика вчителя, керівника, 
колективу школи. Хоча ця ідея технологічно матеріалізується, переноситься все ж, на думку 
К.Д.Ушинського, не технологія, не досвід, а саме ідея, покладена в його основу [6]. 

Чи можна навчити особистість творчості,  пошукам нового?  Одні кажуть,  що це 
неможливо, що це дано від Бога. Інші зазначають, що не тільки можливо, а й необхідно 
робити вже в школі. 

Ми вважаємо творчість соціальним явищем. Біологічно "задаються" лише деякі 
задатки, а все інше відбувається у процесі реального життя і виховання. Ю.К. Бабанський 
вважає, що починається навчання творчості з уміння обирати оптимальні педагогічні 
рішення,  відбирати найкращі для даної ситуації зміст,  форму,  методи і засоби навчання та 
виховання [4]. Велике значення має створення умов для творчості: матеріальних, 
інформаційних, педагогічних, психологічних, гігієнічних. 

Повноцінний і ефективний розвиток педагогічних інновацій можливий лише за умови 
їх ґрунтовного теоретико-методологічного обґрунтування, оскільки на суто емпіричній 
основі виникає лише прожектерство, тобто нереальні для практики пропозиції. Однак, на 
сьогодні не розроблені ефективні методи вивчення і оцінки інноваційних процесів, які б 
дозволили їх регулювати, підвищуючи їх практичну користь і цілеспрямованість. З іншого 
боку – не всі інновації виявляються корисними, а ряд цінних за змістом інновацій не мають 
належно розробленого процесу впровадження. На жаль, багато розробок з проблем інновацій 
не базуються на цілісному, системному, комплексному підході, що призводить до 
однобічних рекомендацій, які важко  застосовувати в реальній педагогічній практиці. 

У Житомирському державному університеті головна мета підготовки магістрантів до 
інноваційної освіти – збереження і розвиток їх творчого потенціалу, розвиток гармонійного 
мислення, заснованого на поєднанні внутрішньої свободи особистості і її соціальної 
відповідальності, а також терпимості до інакомислення.  

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість, здатність до 
передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії 
в оновлюваних ситуаціях. 

До основних напрямів у підготовці магістрантів до інноваційної діяльності відносяться 
такі: 
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• введення нових принципів організації навчального процесу; 
• створення принципово нових науково-методичних і навчально-дидактичних 

ресурсів; 
• реструктуризація навчального процесу з метою раціоналізації використання 

навчального часу та збільшення його обсягу на самостійну роботу магістранта; 
• наскрізна комп'ютеризація та інформатизація навчального процесу; 
• інтенсифікація навчального процесу на основі активних методів навчання; 
• введення комплексної діагностики знань магістрантів з використанням нових 

технологій і засобів діагностики; 
• впровадження сучасних інноваційних дидактичних систем, зокрема особистісно 

зорієнтованої, культурологічної, креативної. 
Характерною рисою оновлення педагогічної підготовки магістрів стала особистісно 

орієнтована освіта, спрямована на індивідуальний професійний розвиток особистості. Для її 
реалізації створюються відповідні умови, які забезпечать самодостатній розвиток 
особистості майбутніх фахівців, їх професійну культуру та самосвідомість: студент має 
змогу визначати зміст навчального матеріалу та форму організації навчального процесу; 
навчальний матеріал враховує суб'єктний досвід студента; виклад знань спрямовується на 
постійне перетворення набутого суб'єктного досвіду кожного студента, а не лише на 
розширення їх обсягу та узагальнення; активно стимулюється самооцінна освітня діяльність, 
зміст і форми якої забезпечують самоосвіту, саморозвиток, самовираження в ході оволодіння 
знаннями; контролюється і оцінюється не тільки результат, але головним чином процес 
учіння.  

Формування і розвиток загальнолюдських якостей домінує над вузькими цілями 
навчальних курсів. У нашому досвіді використовується креативна система навчання, яка 
базується на ідеях проблемного навчання, що розвиває інтелектуальні і творчі здібності 
магістрантів. Цілісна система креативної освіти і самоосвіти виникає на основі принципів 
евристичного навчання, а творча діяльність студента охоплює не лише предметні курси, а 
процес навчання в цілому.  

У Житомирському державному університеті з 1999 року застосовується модульно-
контекстна технологія, яка ставить за мету формування педагогічної спрямованості, розвиток 
емоційних і морально-естетичних якостей, засвоєння знань, умінь та навичок, способів 
розумових дій, дійово-практичної сфери та самокеруючих механізмів особистості 
майбутнього фахівця. 

Це технологія по орієнтації на особистісні структури – всебічно гармонійна, за 
характером змісту – гуманістична, навчально-виховна, за типом управління – система малих 
груп, за провідним методом навчання – проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; за 
організаційними формами – академічна, індивідуально-групова, диференційована [1, с. 334]. 

Технологічний підхід у вивченні курсу "Педагогіка вищої школи" передбачає: 
постановку цілей, проектування, організацію навчального процесу, діагностичну і 
підсумкову перевірку ефективності за допомогою тестів, контрольних питань, розв’язання 
задач, кросвордів тощо у кожному модулі. 

Логіка викладання курсу така: проектування цілей навчання, що відбувається 
відповідно до розробленої моделі підготовки вчителя; переведення цілей на мову практичних 
завдань у вигляді діяльнісного модуля, який має забезпечити перехід від навчальних завдань 
до професійної діяльності; реалізація моделі підготовки вчителя-вихователя у процесі 
викладання педагогічних дисциплін; корекція процесу засвоєння ЗУН студентами; контроль, 
оцінка (поточна, рубіжна, заключна) ЗУН студентів. 

Ця логіка реалізується у кожному модулі (темі) курсу "Педагогіка вищої школи" через 
зовнішню структуру (тема, мета, обладнання, план, завдання студентам, рекомендована 
література, теоретичний і практичний блоки, прогнозовані педагогічні якості та вміння) та 
внутрішню структуру, що відображає основні рівні засвоєння ЗУН студентами, що 
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відповідає таксономії цілей: на рівні пізнання, розуміння, застосування, аналізу, синтезу, 
оцінки. 

У процесі підготовки магістрів здійснюється наступність та спадкоємність, 
приділяється увага пошуку шляхів самореалізації,  що здійснюється за допомогою розробки 
різних модульних блоків, програм, банків ідей, евристичних лекцій і бесід, формування 
психологічних понятійних тезаурусів, засвоєння множини понять, законів, категорій, теорій, 
концептуальних підходів. У цьому процесі важливими є методи: застосування теоретичних 
знань на практиці; аналізу фактів, явищ, складних систем, виявлення різних недоліків 
функціонування систем; діагностування, моделювання методів розвитку аналітичного, 
синтетичного, логічного, рефлексивного, асоціативного, продуктивного, критичного, 
творчого мислення; методи породження власних ідей, самостійного творчого викладання 
результатів власних досліджень. 

У процесі вивчення педагогіки вищої школи приділяється увага спеціальним курсам 
розвитку різних видів мислення, пошуку різних евристичні методів (метод від протилежного, 
виключення зайвих даних, оцінювання надійності інформації). Когнітивний розвиток 
особистості визнається пріоритетним. 

Евристичний підхід до пізнання реальних освітніх об'єктів приводить до виходу 
магістрантів за межі звичайних навчальних предметів і переходу на метопредметний рівень 
пізнання. На метопредметному рівні звичайне різноманіття понять і проблем зводиться до 
відносно невеликої кількості фундаментальних освітніх об'єктів – категорій, понять, 
символів, принципів, законів, теорій, що відображають певні галузі реальної педагогічної 
дійсності. 

При конструюванні навчального метапредмету враховується можливість суб'єктивного 
пізнання кожним студентом змісту предмету педагогіки вищої школи. Магістрантам дається 
право на споглядальний, інтуїтивний, нелогічний підхід до їхнього пізнання. Такий підхід 
передбачає одержання магістрантами продуктів пізнання, що мають індивідуальні почуттєві 
вираження. Єдина для всіх магістрантів узагальнена логічна схема як результат навчання у 
цьому випадку не використовується, оскільки звужує межі прояву творчої індивідуальності 
магістрантів. 

Магістранти на початку навчального року обирають теми з педагогіки вищої школи, 
створюють проекти, мультимедійні презентації. 

Магістрант, якому дана можливість виявити себе у досліджуваному питанні, ширше 
розкриває свої потенційні можливості, опановує евристичною технологією діяльності, 
створює освітній продукт, часом більш оригінальний, аніж загальновизнане рішення даного 
питання. Щоб організувати евристичну діяльність магістранта, ми створюємо або 
використовуємо евристичну освітню ситуацію. І її мета – спонукати до позитивної мотивації 
і забезпечити діяльність магістранта у напрямі пізнання фундаментальних освітніх об'єктів і 
вирішення пов'язаних з ними проблем. Роль викладача на перерахованих етапах – 
організаційно-супровідна, тому що він забезпечує прийняття рішень студентами. 

При визначенні змісту курсу "Педагогіка вищої школи"  нами враховувалося,  що в 
умовах жорсткої міжнародної конкуренції за оволодіння технологічними та 
інтелектуальними ресурсами, які створюють основу розвитку суспільства, традиційного 
змісту і форм вищої педагогічної освіти недостатньо. Перехід до двоциклової системи 
педагогічної освіти передбачає концентрацію матеріалу, спрямованого на продуктивну 
професійну науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність, реалізацію програми 
підвищеного рівня складності,  яка під силу найбільш цілеспрямованим і обдарованим 
студентам. При доборі матеріалу ми виходимо з того, що магістр має оволодіти не тільки 
професійними знаннями і практичним досвідом, необхідним для виконання професійних 
обов'язків інноваційного характеру, але й сам зміст педагогіки вищої школи має сприяти 
розвитку творчих можливостей особистості, активізації глибинних джерел інтелектуального 
потенціалу.  
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Результатом педагогічної підготовки магістрів освіти має бути 
конкурентноспроможний фахівець. Рівень його конкурентної спроможності визначається 
його компетентністю та готовністю до інноваційної педагогічної діяльності. Під 
компетентністю ми розуміємо здатність випускника магістратури застосовувати набуті 
знання, уміння й навички у змінних ситуаціях, наявність такого досвіду та відповідальне 
ставлення до виконання завдань і обов’язків інноваційного характеру. 

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності розглядається нами як складне, 
багаторівневе, багатокомпонентне утворення, що має динамічну структуру і є виявленням 
взаємопов’язаних мотиваційних, моральних вольових, психічних якостей і властивостей 
магістранта, які у своїй сукупності забезпечують йому здійснювати продуктивно інноваційну 
діяльність. 

Висновки. Отже,  на нашу думку до основних умов ефективності інновацій можна 
віднести: створення позитивної мотивації, як викладачів, так і студентів до впровадження 
інноваційних технологій; оволодіння інноваційними технологіями викладачами ВНЗ; 
створення інноваційних технологій, матеріального, технічного, методичного забезпечення у 
вищих навчальних закладах освіти; експериментальне їх вивчення та апробація; поєднання 
традиційного та інноваційного навчання. 

На це спрямований творчий пошук методики викладання педагогіки вищої школи, який 
проводився у таких напрямах: здійснення генералізації, інтеграції, збагачення змісту курсу, 
концентрації уваги майбутніх фахівців на вивченні його провідних ідей; збагачення змісту 
фундаментальних категорій педагогіки, її методологічних основ; формування у майбутніх 
викладачів і науковців педагогічної спрямованості; оволодіння практичними навичками і 
уміннями застосовувати знання у нестандартних ситуаціях; озброєння майбутніх учителів 
сучасними особистісно зорієнтованими технологіями навчання і виховання у ВНЗ; 
організація проблемних ситуацій і самостійного пошуку творчого розв'язання проблем; 
підготовка мікро-виступів, рефератів, проведення мікро-досліджень; використання в процесі 
викладання діалогу, полілогу, ділових ігор; залучення магістрів до активної участі в різних 
видах лекцій (лекція-бесіда, лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція-
конференція, проблемна лекція та ін.); побудова курсу за модульним принципом та ін. 

Реалізація технологічного підходу, на нашу думку, надає можливість: створити 
позитивну мотивацію до педагогічної науки і педагогічної діяльності; більшою мірою 
реалізувати інтелектуальний потенціал кожного студента; поліпшити успішність магістрів і 
підготувати їх до професійної діяльності у вищих закладах освіти. 
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ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ КАК  

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 
 
В статье проанализированы разные подходы к определению роли и значению инноваций в 

современном образовательном пространстве; определена сущность понятий инновации, 
педагогическая инноватика, педагогическое творчество, педагогическое новаторство, 
компетентность и готовность к инновационной деятельности магистров образования; 
отражен собственный опыт использования модульно-контекстной технологии в процессе 
изучения курса "Педагогика высшей школы"; охарактеризованы педагогические условия 
эффективности инновационных технологий учебы студентов магистратуры; очерчены пути 
усовершенствования методики преподавания курса "Педагогика высшей школы". 

Ключевые слова: инновация, педагогическое творчество, новаторство, модульно-
контентная технология обучения магистров, компетентность магистра образования, 
готовность к инновационной деятельности. 
 

Vitvitska Svitlana, doctor of pedagogical sciences, professor 
INNOVATIONS IN PEDAGOGICAL PREPARATION OF MASTER'S AS MEANS OF INCREASE 
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In the article the different going is analysed near determination of role and value of innovations in 

modern educational space; essence of concepts of innovation is certain, pedagogical innovation, 
pedagogical work, pedagogical innovation, competence and readiness to innovative activity of master's 
degrees of education; own experience of the use of module-context technology is reflected in the process 
of study of course "Pedagogics of higher school"; the pedagogical terms of efficiency of innovative 
technologies of studies of students of city council are described; the ways of improvement of methodology 
of teaching of course are outlined "Pedagogics of higher school". 
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КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
 

У статті розглядаються особливості навчання іноземної мови в комплексній когнітивно-
комунікативній діяльності, визначення якої відображує основні положення як когнітивної, так і 
комунікативної парадигм наукового знання. Характеризуються принципи й умови формування 
когнітивно-комунікативної діяльності. Постулюється ідея, що в її основі лежить когнітивний 
дисонанс, подолати який можливо за рахунок розвиненості мислення, когнітивних і 
мовленнєвих здатностей студентів та стимулювання їхньої мовленнєво-розумової активності.  

Ключові слова: когнітивно-комунікативна діяльність, когнітивний дисонанс, когнітивні 
здатності, мовленнєві здатності, мовленнєво-розумова активність 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан педагогічної науки характеризується 

висуненням на передній план двох головних парадигм наукового знання – комунікативної й 
когнітивної. У комунікативній парадигмі мову та її аналіз зв’язують,  переважно,  з 
оволодінням мовленнєвою діяльністю, у когнітивній –  з когніцією,  тобто пізнанням,  і 
відповідними структурами та процесами. Водночас, стає дедалі очевиднішим, що для 
розв’язання низки методологічних проблем необхідний певний синтез зазначених вище 
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парадигм. Тому, у процесі навчання іноземної мови (далі ІМ) варто спиратися на базові 
положення як комунікативного, так і когнітивного підходів.  

Аналіз попередніх досліджень. Проблема оволодіння ІМ знаходиться у фокусі уваги 
великої кількості вітчизняних і зарубіжних дослідників, серед яких Д. Браун, І.О. Зимня, М. 
Кенейл, Г.О. Китайгородська, О.О. Леонтьєв, Р.П. Мільруд, Ю.І. Пассов, С. Савіньон, М. 
Свейн, Н.К. Скляренко, Д. Хаймс, С.П. Шатілов та ін. Вчені досліджують різни аспекти 
викладання ІМ з акцентом на мовленнєвій діяльності (далі МД) як основі навчання, 
залишаючи поза увагою когніцію, яка, по-перше, здійснюється за допомогою мови, а, по-
друге, впливає на результат МД.  

Виклад основного матеріалу. Сучасна концепція оволодіння ІМ, зокрема, 
комунікативно-когнітивний підхід спирається на комунікативно-когнітивну діяльність як 
основу навчання. Ми розглядаємо когнітивно-комунікативну діяльність як індивідуально-
своєрідний, комплексно-інтегрований, усвідомлений, полівмотивований, зумовлений мовним 
кодом і соціокультурними та психологічними чинниками процес активного пізнання 
дійсності когнітивними й мовленнєвими засобами. Прокоментуємо це визначення.  

Когніцію (від лат.  cognitio і cogitatio – пізнання/пізнавання та мислення/міркування) 
визначають як «всі процеси, за допомогою яких сенсорні дані на вході видозмінюються, 
редукуються, розвиваються, запам’ятовуються, пригадуються й використовуються» [13, 4]. 
Ці процеси тісно зв’язані зі взаємодією людини з навколишнім середовищем і відбуваються в 
певному соціальному контексті. Поняття «когніція» фіксує як процес набуття знань і досвіду, 
так і його результати. Найчастіше цей термін означає пізнавальний процес чи сукупність 
психічних і ментальних процесів, як от сприйняття світу, спостереження за навколишньою 
дійсністю, категоризація, мовлення тощо. Вони слугують опрацюванню інформації, яка або 
ззовні надходить до свідомості людини різними чуттєво-перцептивними каналами, або вже 
інтеріоризована й реінтерпретована людиною. Когніція є проявом розумових, 
інтелектуальних здібностей індивіда; вона включає усвідомлення ним самого себе, оцінку 
себе й навколишнього світу, побудову особливої картини світу, тобто всього того, що 
становить основу раціональної й усвідомленої поведінки суб’єкта пізнання. Термін 
«когніція» стосується всіх процесів, у ході яких сенсорні дані (які виступають як сигнали 
інформації або вхідні дані) трансформуються, обробляючись центральною нервовою 
системою й мозком, перетворюються на ментальні репрезентації різного типу (пропозиції, 
фрейми, скрипти, сценарії, образи, моделі тощо) і зберігаються в пам’яті людини з тим, щоб 
у разі потреби їх можна було витягти та знову задіяти в пізнавально-мовленнєвій діяльності. 
В якості когніцій (або результатів пізнання) розглядаються не лише процеси «вищого 
порядку» – мислення й мовлення – а й процеси перцептивного, сенсомоторного досвіду, які 
відбуваються в актах інтеракції людини зі світом [4, 81-84].  

У процесі пізнання виявляються когнітивні здатності індивіда до навчання, 
розв’язання проблем, міркування, умовиведення, інференції, планування й інтенціональності 
дій, запам’ятовування та структурування інформації, спілкування тощо. Когніція нерозривно 
зв’язана з мовою, тому що людина може здійснювати пізнання й розмірковувати про нього, 
використовуючи мовні засоби. Тому вважається, що когніцію найкраще досліджувати, 
вивчаючи мову. Зважаючи на той факт, що процес пізнання передбачає когнітивне 
оброблення інформації, його можна досліджувати, вивчаючи процес опрацювання мовної 
інформації [4, 82-83]. Проте, слід зауважити, що нині когніцію не зводять виключно до 
операцій оброблення й перероблення інформації; її вивчення набуває ширшого характеру, 
тобто залучаються фактори онтогенезу людини, соціальні й культурологічні чинники тощо. 
Отже, процеси пізнання й оволодіння мовою не можна досліджувати окремо; вони 
відбуваються паралельно, детермінують і впливають один на одного. Не випадково в 
древньогрецькій філософії концепт «логос» (грецьк. λόγος) означав як «слово», так і «думку», 
«сенс»,  «поняття»,  «судження»,  тобто поєднував мовлення й мислення.  Це передбачає,  що 
навчання мови має відбуватись не просто в МД, а в когнітивно-комунікативній діяльності. 
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Когнітивно-комунікативний процес є комплексно-інтегрованим,  тому що він:  1)  
передбачає ціннісно-орієнтаційну єдність і згуртованість суб’єктів пізнання в системно 
організованій груповій пізнавальній діяльності, де успіхи й невдачі кожного є 
відповідальністю колективу; 2) означає оволодіння мовою за принципами: а) холістичності 
(згідно з яким людська свідомість розглядається як цілісна функціональна система, а відтак у 
процесі навчання її слід задіювати комплексно, а не окремі її сторони; оскільки ціле завжди є 
більшим по відношенню до суми його частин, то пізнання цілого має передувати пізнанню 
частин, які становлять ціле), б) паралельності (що означає одночасне перероблення 
інформації, отриманої різними способами – чуттєвим, раціональним та інтуїтивним; 
вербальним чи невербальним; через різні модальності: слухову, зорову, кінестетичну, 
логічну/дискретну); в) взаємодії (відповідно до якого, опрацювання інформації на одному 
рівні відбувається з урахуванням інформації інших рівнів); 3) спрямований на паралельний 
розвиток як розумової, так мовленнєвої діяльності студентів. З огляду на сказане вище 
оволодіння іншомовною МД має означати навчання мови як цілісного світосприйняття. Це 
передбачає навчання не кожного виду МД окремо,  а поєднання всіх видів МД на кожному 
занятті, а відтак студенти мають паралельно засвоювати певний навчальний матеріал у 
говорінні,  письмі,  читанні й аудіюванні так,  як це відбувається у природному середовищі.  
Мається на увазі оволодіння мовою паралельно в чотирьох видах МД (говорінні, письмі, 
читанні, аудіюванні) без розподілу на аспекти (лексичний, граматичний і фонетичний) [2, 
119]. Цей підхід до навчання мови співвідноситься з прийнятим у методиці викладання мов 
принципом взаємозв’язаного навчання видів МД.  

Запропонована стратегія оволодіння МД зв’язана з проблемою формування 
мовленнєвої здатності індивіда як його готовності до використання мови у своїй діяльності 
[1, 7]. Під час оволодіння мовою у природних умовах, неважливо, чи йдеться про рідну чи 
другу мову, – становлення мовленнєвої здатності відбувається в певній ієрархічній 
послідовності: від інтонаційного рівня до синтаксичного, потім до лексичного й далі – до 
фонематичного. У цьому зв’язку доречним буде зауважити, що, незалежно від того, яким 
ранжованим і градуйованим буде матеріал другої мови, яку вивчають студенти, вони все ж 
таки звертаються до стратегії, яка є подібною до тієї, котру вони застосовували, опановуючи 
рідну мову [12,  101].  Це підтверджує той факт,  що для забезпечення формування 
мовленнєвої здатності слід ураховувати певну послідовність засвоєння мови: спочатку 
сприймаються й засвоюються функціональні, а потім структурні реляції, а відтак, засвоєння 
функцій мовленнєвих одиниць має передувати опануванню їхніх форм.  

Передбачається, що завдяки гнучкості нейронних зв’язків суб’єктів пізнання й 
коректно організованому методичному процесу інтегроване навчання: 1) сприятиме 
оволодінню «живим» мовленням; 2) допоможе студентам помічати і здійснювати 
міжпредметні зв’язки; 3) пришвидшить розуміння, усвідомлення й засвоєння навчальної 
інформації; 4) забезпечить паралельне формування як комунікативної, так і когнітивної 
компетентності майбутніх фахівців. 

Когнітивно-комунікативний процес є індивідуально-своєрідним, тому що кожен 
суб’єкт пізнання має: а) притаманний лише йому онтогенетичний комплекс характеристик та 
особливостей (способів взаємодії з навколишнім середовищем), які становлять його 
когнітивну систему; б) психофізіологічні властивості (як от сприйняття, увага, пам’ять, 
мислення, емоції, особистісні якості, тип вищої нервової діяльності, темперамент, рівні 
розвитку чутливості тощо); в) сенсорну організацію (яка є основою формування здатностей 
до навчання, тому що розбіжність способів подання інформації та її сприйняття ускладнює її 
розуміння та взаємодію людей); г) якість перцептивних (відображення явищ дійсності при 
впливі на органи чуття через зорові, слухові, кінестетичні, тактильні аналізатори) та 
інтелектуальних (здатність до пізнання) процесів; д) потреби (внутрішні стани 
психологічного й інтелектуального відчуття нестачі чого-небудь) і здатності (індивідуальні 
властивості,  які сприяють набуттю знань,  навичок і вмінь).  У сукупності ці фактори 
впливають на якість і результати пізнавально-мовленнєвої діяльності конкретного індивіда. 
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Когнітивно-комунікативна діяльність є усвідомленим процесом, що означає, по-перше, 
характеристику психічного стану індивіда, котрий має відчуття, сприйняття, почуття й емоції 
та усвідомлює їх; реагує на стимули; має думки, ідеї та різні ментальні репрезентації; по-
друге, структура спільної діяльності породжує структуру свідомості, відповідно визначаючи 
її основні властивості: 1) соціальний характер; 2) здатність до рефлексії; 3) предметність, яка 
характеризується спрямованістю індивіда на об’єкт пізнання. У свою чергу, ці властивості 
впливають на становлення поля свідомості людини, котре: а) різноманітне за своїм змістом; 
б) динамічне, тобто знаходиться в постійному русі; в) має два види станів, зокрема, стійке і 
змінне залежно від виконуваної діяльності; г) складається з ядра й периферії відповідно до 
домінантних мотивів і цілей активності індивіда [6, 446-447].  

Когнітивно-комунікативний процес є полівмотивованим,  адже в ході пізнання 
активність особистості зумовлюється не одним конкретним мотивом, а сукупністю мотивів, 
які становлять її мотиваційну сферу. Одні мотиви можуть бути тимчасово домінантними в 
певний момент, інші – підлеглими чи віддаленими; може мати місце чергування, 
диференціація й інтеграція мотивів залежно від ціннісних орієнтацій суб’єкта в конкретний 
момент. Система таких орієнтацій становить змістовий бік спрямованості особистості й 
виражає внутрішню основу її ставлення до дійсності. Спрямованість є сукупністю стійких, 
незалежних від актуальних ситуацій мотивів, які орієнтують активність особистості [6, 219].  

Активне пізнання дійсності вирізняється інтенсифікацією основних характеристик 
індивіда, як от цілеспрямованості, вмотивованості, усвідомленості, ситуативності тощо, а 
також наявністю таких властивостей, як ініціативність і володінням способами та прийомами 
як розумових,  так і мовленнєвих дій.  Л.С.  Виготський вважав принцип активності 
особистості основним принципом навчання й виховання. На його думку, пасивне навчання 
абсолютно неприпустиме, тому що воно є «верхом психологічного безглуздя». Психолог 
сформулював психологічний закон навчання: перш, ніж пояснювати, – зацікавити; перш, ніж 
змусити діяти,  –  підготувати до дії;  перш,  ніж звернутися до реакцій,  –  підготувати 
установку; перш, ніж повідомляти щось нове, – викликати очікування нового [3]. Зауважимо, 
що установка є надзвичайно важливою у процесі навчання ІМ, адже установка викликає стан 
готовності до виконання певних дій і вважається основним регулятивним механізмом 
поведінки людини у процесі життєдіяльності й пізнання. 

Когнітивно-комунікативне пізнання зумовлюється мовним кодом, тобто засобом 
комунікації (наприклад, природною чи іноземною мовою). Різновиди мовного коду (як от 
літературна, наукова чи штучна мова, діалекти, соціальні та професійні жаргони тощо) є 
субкодами по відношенню до коду. Код і субкоди, які обслуговують мовну спільноту, 
становлять соціально-комунікативну систему [10, 75-76], в межах якої й відбувається процес 
пізнання за допомогою вербальних і когнітивних засобів. До вербальних засобів комунікації 
відносять: а) усне й писемне мовлення; б) акціональне (адресоване конкретній особі/ам) і 
ретіальне (адресоване будь-кому); в) міжособистісне; г) інформативне (передавання 
інформації); д) афективно-оцінне (вираження почуттів, оцінок, емоцій); е) переконувальне 
(спрямоване на стимулювання певної дії); є) ритуальне (здійснення соціально усталених 
комунікативних дій з дотриманням певних норм) тощо [8, 244].  

Варто зауважити, що повноцінна й ефективна комунікація передбачає врахування 
невербальних чи паравербальних засобів, адже мова є не єдиною знаковою системою. 
Образи, міміка, жести, простір між співрозмовниками, соціальні вчинки тощо – все це має 
певні смислові значення й виступає у процесі спілкування елементом символічного 
характеру. Іншими словами, для досягнення взаєморозуміння учасникам комунікації 
необхідно використовувати знання не лише вербальної мови, а й мови символів, тобто 
засобів паравербальної комунікації, адже більше, ніж 60% інформації у процесі інтеракції 
індивіди осягають під час декодування саме невербальної мови.  Інформація,  отримана з 
невербальних джерел, допомагає повніше й точніше інтерпретувати вербальне повідомлення 
[9, 119]. При вивченні невербальних компонентів необхідне урахування соціально-
економічних, релігійно-культурних і навіть політико-правових підстав їх функціонування в 
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певному суспільстві. Наприклад, такий невербальний прийом, як уклін, може бути 
розтлумачений і оцінений по-різному залежно від соціокультурної ситуації (релігійної, 
соціально-статусної, емоційно-виразної тощо). К. Ситарам і Р. Когделл визначають 
невербальну мову як «систему символів, знаків і жестів, що містять у собі певні 
повідомлення з високим ступенем точності, яка використовується й розвивається з 
метою комунікації членами певної культури». На думку авторів, людина вивчає 
невербальні символи з таких чотирьох джерел [14, 131]: з власної культури через 
міжособистісне спілкування; через засоби масової інформації; розвиваючи власні міміко-
експресивні прийоми; у результаті взаємодії з представниками інших культур. До 
невербальних засобів комунікації відносять  паралінгвістичні, окулесичні, аускультаційні, 
гаптичні, такесичні, гастичні, ольфакційні, проксемічні, хронемічні й системологічні засоби 
[5, 22]. Вони можуть істотно впливати на ефективність і кінцевий результат спілкування, 
тобто мати або позитивний,  або негативний прагматичний ефект на адресата.  Тому для 
майбутніх фахівців, які прагнуть досягти високого рівня професійної компетентності, варто 
враховувати етнокультурні особливості невербальної поведінки носів виучуваної мови. Із 
такої позиції оволодіння мовленнєвим спілкуванням є активним пізнанням дійсності за 
допомогою як мовних, так позамовних засобів. 

Із когнітивного погляду саме мова виступає знаряддям пізнання, засобом оволодіння 
знаннями й історично-культурним досвідом, способом вираження діяльності людської 
когніції. Мова є реальністю існування думки. Виступаючи формою існування й вираження 
мислення, мова водночас відіграє основоположну роль у формуванні людської свідомості. 
Вона (мова) нерозривно зв’язана з мисленням, будучи засобом зберігання й передавання 
інформації. Мова слугує інструментом мислення; вона бере участь у процесах предметного 
сприйняття світу, формуванні уявлень, суджень, умовиводів тощо 9, 119-120]:  «Конкретний 
світ наших почуттів трансформується через мову в реальність, неможливу для людини, яка 
не володіє мовою»  [11,  59].  Фактично формування думки є єдиним мовленнєво-розумовим 
процесом, в якому беруть участь і мова, і мислення.  

Мислення відбувається завдяки розвиненим когнітивним засобам, які передбачають 
здійснення таких розумових дій і операцій, як [2, 57]: синтез (з’єднання частин або елементів 
інформації в єдине ціле), аналіз (мисленнєве розчленування інформації), порівняння 
(встановлення схожості й відмінності між досліджуваними об’єктами), абстрагування 
(ігнорування несуттєвих ознак і властивостей явища чи об’єкта та, відповідно, виокремлення 
суттєвих), узагальнення (об’єднання низки явищ за певною ознакою), конкретизація (хід 
міркування від загального до конкретного з наведенням релевантних прикладів), інференція 
(активне виведення знань), класифікація (віднесення певного явища до групи явищ чи 
конкретнішого поняття до загальнішого), категоризація (формування й виокремлення 
категорій за подібними їм аналогічними сутностями ознак чи властивостей), 
концептуалізація (осмислення інформації та створення концептів, концептуальних структур і 
концептуальної системи у свідомості людини), систематизація (впорядкування, приведення 
явищ чи предметів у певну систему), моделювання (штучне створення об’єкту, що відтворює 
структуру та властивості відображуваного об’єкта й відношення між його елементами, що 
тим самим полегшує процес отримання інформації про цей об’єкт). Для забезпечення 
активності індивіда у процесі пізнання, слід стимулювати його мовленнєво-розумову 
діяльність. 

Мовленнєво-розумова активність (далі МРА) спрямована на активне пізнання дійсності 
одночасно мовними й когнітивними засобами. Така активність передбачає розвинене 
мислення. Мислення виконує дві основні функції: пізнавальну й комунікативну. У 
пізнавальній діяльності особистість розв’язує розумові задачі (наприклад,  здійснює 
умовивід, логічно будує висловлювання, робить висновки), й відкриває/виводить нове 
знання. У комунікативній діяльності індивід розв’язує мовленнєві задачі (щось заперечує, 
доводить, спростовує, схвалює тощо), для чого слід виконати мовленнєву дію. Одночасно 
потрібно обміркувати,  що й як сказати,  як граматично оформити ту чи іншу фразу,  обрати 
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релевантні лексичні одиниці та стилістичні засоби, відповідно фонетично оформити 
висловлювання тощо. Така задача стає вже мовленнєво-розумовою. Стимулювання МРА 
відбувається за рахунок проблемного навчання,  тобто використання завдань,  які містять 
інтелектуальні й мовленнєві перешкоди. 

В основі проблемного навчання лежить когнітивний дисонанс, який виникає внаслідок 
прагнення індивіда пізнати щось нове й розширити межі свого знання. Когнітивний 
дисонанс – це емоційний стан, який виникає, коли особистість має певні установки або 
знання, які не узгоджуються між собою, або якщо виникає конфлікт між її переконаннями й 
зовнішніми обставинами [6, 118]. Когнітивний дисонанс характеризується суперечностями у 
знаннях, що здатні викликати переживання, усунути які неможливо без розвитку мислення. 
Можна припустити, що відчуття когнітивного дисонансу виникає в ході розвитку розумового 
тезаурусу студентів, до якого входять не лише інформаційні, а й інтелектуальні можливості 
розуму. Подолання цієї об’єктивної суперечності можливе при впровадженні такої технології 
навчання, яка сприяє пізнавальній активності шляхом ефективної взаємодії зовнішніх і 
внутрішніх чинників, а саме знаннєвого простору студентів і проблемних завдань, з якими 
вони стикаються на заняттях, та які призводять до когнітивного дисонансу, що стимулює 
їхню МРА. 

Когнітивний дисонанс активізує мислення людини. Мислення є вищим пізнавальним 
процесом (після сприйняття, розпізнавання й запам’ятовування), який породжує нове знання 
й майже завжди зв’язаний із наявністю проблемної ситуації. Воно (мислення) забезпечує 
вихід за межі безпосередньо даної інформації. Із цієї причини вважається, що розв’язання 
проблеми шляхом повторення раніше засвоєного неможливо відносити до мислення; це, 
власне, акт пригадування. Розв’язання проблеми шляхом спроб і помилок є процесом 
навчальної діяльності. Активізація мислення передбачає, що суб’єкт пізнання інтенсивно 
оперує даними (за допомогою когнітивних операцій) з метою отримання нового знання. 
Навчання як діяльність є процесом одночасного накопичення знань і оволодіння прийомами 
та способами оперування ними через ознайомлення та вправляння на різному матеріалі й 
використання їх при перенесенні в нові умови діяльності. Останнє часто ставить суб’єкта 
пізнання в ситуації, для яких у його свідомості немає відповідних понять, а в мисленні – 
готових когнітивних засобів. Результатом творчого мислення є вже не просто застосування 
відомих уявлень, понять, дій і операцій, а створення нових способів розв’язання проблем, 
нових образів і значень, які виявляють нові властивості дійсності або дають нові способи її 
перетворення [6, 118].  

Мисленню притаманні такі основні риси, зокрема, воно: а) є когнітивним, тобто 
відбувається у свідомості, але виявляється в мовленнєвій і практичній діяльності; 
б) передбачає маніпулювання знаннями та поєднання старої інформації з новою; в) діє 
спрямовано,  виявляючи результати в поведінці (в тому числі й мовленнєвій)  шляхом 
розв’язання проблеми [6, 54]. Усвідомлення проблеми є початковим етапом мислення, адже 
вона містить суперечність і не має однозначного розв’язку. Проблема, власне, є стимулом 
пізнавальної активності, а отже й мислення. При цьому передбачається, що у процесі 
мислення мають місце такі етапи: 1) усвідомлення проблемної ситуації, котра не має 
однозначного розв’язку; 2) постановка завдання шляхом розчленування відомого та 
невідомого й формулювання мети; 3) вибір способу, алгоритму, правила чи евристики 
розв’язання; 4) застосування їх у конкретних умовах. Якщо ці прийоми не допомагають, то 
після багаторазових спроб розв’язання наступає стадія творчості, що передбачає: зародження 
ідеї; її дозрівання та накопичення інформації; інсайт; перевірку інтуїтивно знайденого [7, 
182]. Розв’язання проблеми є когнітивним процесом, спрямованим на перетворення заданої 
ситуації на цільову, коли відсутній очевидний метод розв’язання, а отже й відповідні знання. 
Від усвідомлення проблеми людина переходить до її розв’язання. Розумова активність, 
зв’язана з цим процесом, є евристичною. Евристика як метод відкриття знання чи 
розв’язання проблеми за допомогою спроб і помилок,  коли не існує чіткого алгоритму,  
зумовлює непередбачуваність варіантів розв’язку. Будь-яка евристика, використовувана для 
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розв’язання проблеми, може вважатися когнітивною, а відтак вона вимагає інтелектуального 
напруження й розумової активності студентів.  

Висновки. Отже, у процесі навчання мови слід створювати такі умови, які 
стимулювали б студентів до мовленнєво-розумової активності засобами ІМ у всіх видах МД, 
що позитивно позначиться на їх когнітивно-комунікативній діяльності. Перспектива 
подальшого дослідження заявленої проблеми полягає в розробленні відповідної методики. 
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к.пед.н., доц. Вовк О.І. 
КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
В статье рассматриваются особенности обучения иностранному языку в комплексной 

когнитивно-коммуникативной деятельности, определение которой отражает основные 
положения как когнитивной, так и коммуникативной парадигм научного знания.  
Характеризуются принципы и условия формирования когнитивно-коммуникативной 
деятельности. Постулируется идея, что в её основе лежит когнитивный диссонанс, 
преодолеть который возможно за счёт развития мышления, когнитивных и коммуникативных 
способностей студентов и  стимулирования их речемыслительной активности.  

Ключевые слова: когнитивно-коммуникативная деятельность, когнитивный диссонанс, 
когнитивные способности, коммуникативные способности, речемыслительная активность  
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The article studies the specific features of foreign language acquisition in terms of cognitive and 

communicative activity. Particularly, in the focus of attention are the principles and conditions of 
developing cognitive and communicative activity. The idea is put forward that such an activity is stipulated 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

ОСОБИСТОСТІ 
 
У статті йдеться про умови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що 

виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді  більшою мірою, ніж 
будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей молоді, їх зміст 
та динаміка залишається актуальною незалежно від того, про який період соціального розвитку 
йдеться мова. Значущість виховної роботи з формування соціокультурних цінностей зростає, 
коли молода людина має визначитися у професійному майбутньому, у своїх ціннісних 
орієнтаціях та життєвих планах. 

Ключові слова:особистість, молодь,цінність. 
 
Постановка проблеми.  В умовах становлення нового ринку праці особливу 

значущість набуває виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості, котра 
спроможна реалізувати власні життєві перспективи. На розв’язання цих завдань спрямовані 
важливі державні документи – Закон України „Про освіту”, Національна доктрина розвитку 
освіти України, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
української державності, в яких робиться наголос на тому, що успішна самореалізація 
молодої людини можлива лише за наявності її особистої системи цінностей, котра має бути 
адекватною мінливим умовам сьогодення. Це актуалізує проблему дослідження структури, 
закономірностей і механізмів впливу для досягнення людиною її життєвих цілей. Суспільні 
перетворення, що відбуваються в Україні під впливом соціально-економічних перетворень, 
призвели до зміни багатьох педагогічних орієнтирів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема соціокультурних цінностей молоді, їх зміст та 
динаміка залишається актуальною незалежно від того, про який період соціального розвитку 
йдеться мова.  Ця проблема набуває особливої гостроти в умовах соціально-економічної та 
духовно-культурної кризи українського суспільства, котра виникла в перехідний період і 
супроводжується переоцінкою цінностей. 

Виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді  більшою 
мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи. Однією із головних функцій любого соціуму є 
забезпечення механізмів соціальної наступності та підтримки цілісності суспільного 
організму. Переоцінка цінностей завжди відбувається на фоні зниження соціального 
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імунітету та таїть в собі різноманітну загрозу для нормального життя людини та суспільства. 
Особливу значущість тут набувають процеси,  що захоплюють ціннісну свідомість молодих 
людей, тому що, саме вони є майбутнім суспільства, виражають як його можливості, так і 
проблеми. 

Зміни, які відбуваються в сучасному українському суспільстві супроводжуються 
формуванням нової ціннісної свідомості,  поєднуючи в собі найкращі вітчизняні традиції 
духовності та гуманізму з новим мисленням, обумовленої процесами глобалізації, охопивши 
економічну, політико-правову, інформаційно-технологічну, культурно-побутову сфери 
соціального життя. 

Особливого значення у зв’язку з цим набувають дослідження динаміки системи освіти 
та виховання, які відіграють ключову роль у соціокультурному становленні сучасної 
української молоді. Вивчення оціночної динаміки молоді у соціокультурній сфері, що 
передбачає виявлення головних факторів, які визначають цей процес та створює умови для 
ефективного прогнозування різних соціальних змін, а також управляючи ними. 

Соціокультурна динаміка є предметом дослідження багатьох наук,  таких як соціальна 
філософія, аксіологія, етика, соціальна психологія та педагогіка. Однак, всі ці науки повинні 
спиратися на емпіричний матеріал та кваліфіковані соціологічні інтерпретації. Таким чином, 
дослідження соціокультурної динаміки української молоді, її духовно-культурних цінностей 
має як безсумнівну самостійну цінність,  так і допомагає поглибленню змісту всіх вище 
перерахованих наук. 

Формування особистості, її ціннісних орієнтацій відбувається насамперед у роки 
учнівства. Саме тому сучасна педагогічна наука[1, 2, 3] поставила перед навчальними 
закладами певні завдання – приділяти більше уваги розвитку особистості учнів, поважати їх 
та вивчати їх індивідуальні особливості, виявляти та створювати умови, котрі забезпечують 
становлення творчих особливостей кожного конкретного учня та формування його соціально 
значимих ціннісних орієнтацій. 

Однак, як зазначають деякі дослідники[3, 4, 5] та показує практичний досвід, 
сьогоднішня школа з цими завданнями не справляється. 

Розширились сфери, котрі впливають на формування ціннісних орієнтацій учнів та 
молоді взагалі: проблеми війни та миру, освоєння космосу та Світового океану, вплив 
соціального середовища, розвиток техніки та виробництва, зміни у ставленні до освіти та 
культури. 

У результаті аналізу педагогічної наукової літератури можна виділити педагогічні та 
соціальні умови, котрі суттєво впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді[6, 7, 
8]. 

До соціальних умов відносять: 
1) інфраструктуру сьогоднішньої освіти, котра представляє собою велику кількість 

промислових підприємств; 
2) екологічну ситуацію, котра відрізняється високою ступінню забруднення води та 

повітря; 
3) історико-культурні та національні традиції, котрі представляють культурні інтереси 

та цінності багатьох народів та народностей, що проживають на території нашої країни; 
4) особливості формування бюджету; 
5) низьку платіжну здатність населення; 
6) політику у галузі плати за навчання; 
7) демографічні особливості. 
Соціальні умови тісно пов’язані та визначають педагогічні умови формування 

ціннісних орієнтацій молоді.  
Аналіз наукової педагогічної літератури дає змогу виділити наступні педагогічні 

умови: 
1) наступність у навчанні та вихованні; 
2) розвиток художнього сприйняття, образного мислення, мовної культури; 
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3) послідовний підхід до педагогічного процесу; 
4) включення у педагогічний процес інтелектуальної, вольової та дієво-практичної 

сфери особистості; 
5) характер направленості особистості через цілі та якості особистості як цінності; 
6) виокремлення молоддю ціннісного змісту у навколишньому середовищі. 
Охарактеризуємо перераховані вище педагогічні умови. 
Наступність – важлива педагогічна умова формування ціннісних орієнтацій молоді. 
Ми спираємось на існуюче у науці визначення наступності як зв’язку між явищами у 

процесі розвитку у природі, суспільстві та пізнанні, коли нове, змінюючи старе, зберігає 
деякі його елементи. У суспільстві означає передачу та засвоєння соціальних та культурних 
цінностей від покоління до покоління. Означає також всю сукупність дій традицій. 

Наступність – необхідний атрибут розвитку духовної культури суспільства. Проблема 
наступності та неперервності освіти вивчалась у працях багатьох філософів та педагогів[6, 
9]. 

Наступність у освіті та вихованні поглиблює та закріплює відповідальне ставлення до 
навчання, праці, професіоналізму, пізнання, творчості, традицій та людей, що оточують 
молодь. 

Важливою педагогічною умовою формування ціннісних орієнтацій молоді є характер 
направленості особистості через цілі та якості особистості як цінності. 

В основі функціонування ціннісних орієнтацій є ціннісний підхід, згідно з яким усі 
явища, що оточують нас (у тому числі поступки людей) – цінності, тобто відображаються у 
свідомості особистості з точки зору їх можливостей задовольняти їх потреби та інтереси. 
Тому формування особистості у процесі виховання та навчання можна розглядати як 
інтеоризацію суспільних цінностей, перетворення їх у систему особистих цінностей, на які 
індивід орієнтується у своїй діяльності. 

Проблема існування загальнолюдських цінностей дуже складна та дискусійна. Згідно 
теорії Л.Гумільова[10],  їх немає,  так як  для цього необхідне об’єднання усього людства в 
один-єдиний гіперетнос. Реальна практика показала, що входження у чужий етнос завжди 
передбачає відмову від своєї особистої етнічної домінанти, заміну її на систему цінностей 
нового суперетносу. 

На думку В.Швиркова, різні релігії та філософські системи також не дають підстав для 
існування „загальнолюдських цінностей”[11]. Він пропонує космічне обґрунтування 
загальнолюдських цінностей, вважаючи головною ознакою людського розуму збереження 
інформації про еволюцію всесвіту. 

Рівень сформованості ціннісних орієнтацій молоді можна визначити за такими 
критеріями[5, 8, 9]: 1) ступінь сформованості ієрархічної структури ціннісних орієнтацій, що 
визначається варіативністю оцінок при визначенні значимості тієї чи іншої цінності; 2) 
змістовий бік ієрархічної структури ціннісних орієнтацій, що визначається величиною рангу, 
отриманого тією чи іншою цінністю. У залежності від конкретних цінностей, котрі входять у 
ієрархію ціннісних орієнтацій молоді; їх співвідношення, ступеня більшої чи меншої їх 
переваги відносно інших ми визначаємо, на які цілі життя направлена діяльність особистості 
і які засоби вона вважає обирає для їх досягнення. 

Користуючись даними критеріями, формулюємо чотири рівня особистісного розвитку – 
системно-ціннісний, мотивований, емотивно-фрагментарний, розмитий. Ці рівні показують 
різну ступінь ціннісного ставлення особистості до світу, а врахування направленості 
особистості через цілі та якості особистості як цінності можна поставити однією із 
педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій молоді. 

Виокремлення молоддю ціннісного змісту у навколишньому середовищі, - наступна 
педагогічна умова формування ціннісних орієнтацій молоді. 

Підставою для такого визначення є – об’єктивно-змістовий бік цінності (молода 
людина надасть перевагу тій дійсності, яка їй більш близька та значима); виявлялись 
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показники, значимі для характеристики типу цінності (реально-практичне функціонування, 
навчальна діяльність, цінність ставлення до себе, спілкування, пізнавальна діяльність). 

Завдяки такій типології цінностей можна виокремити ціннісний зміст, який виділяє 
молодь у навколишньому середовищі та педагогічно адекватно реагувати на нього. 

Врахування індивідуально-типологічних особливостей молоді – наступна педагогічна 
умова формування ціннісних орієнтацій молоді. Л.Виготський підкреслював, що середовище 
є саме тією умовою здійснення діяльності людини, у ході котрої відбувається оволодіння 
суспільно –історичним досвідом,  світом культури.  Це та умова,  без котрої,  як і без 
індивідуально-типологічних особливостей, неможливий складний процес формування 
ціннісних орієнтацій молоді[12]. 

Висновок. Отже, є нагальна необхідність у активному спрямуванні зусиль 
громадськості на вивчення різноманітних виховних впливів на молодь у сфері вільного від 
навчання часу; залучення молоді до соціокультурної діяльності; нейтралізацію негативного 
впливу сьогоденних суперечностей; створення ситуацій, коли особистий розвиток індивіда 
буде виступати регулятором поведінки й вияву кращих якостей молодої людини. 

У зв’язку з тим, що темпи соціально-політичних і соціально-економічних змін у 
суспільстві випереджають темпи зміни поколінь, сучасна молодь змушена значно частіше, 
ніж їхні батьки, змінювати свої ціннісні орієнтації, накреслювати нові перспективи 
життєдіяльності. Значущість виховної роботи з формування соціокультурних цінностей 
зростає, коли молода людина має визначитися у професійному майбутньому, у своїх 
ціннісних орієнтаціях та життєвих планах. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
ЛИЧНОСТИ 

В статье идет речь об условиях формирования ценностных ориентаций личности, о том, 
что возникновение новых ценностей и девальвация предыдущих коснулись молодёжи в большей 
степени, чем любой другой возрастной группы и о том, что проблема социокультурных 
ценностей молодежи, их содержание и динамика остается актуальной независимо от того, о 
каком периоде социального развития идет речь. Значимость воспитательной работы по 
формированию социокультурных ценностей возрастает, когда молодой человек должен 
определиться в профессиональном будущем, в своих ценностных ориентациях и жизненных 
планах. 

Ключевые слова: личность, молодежь, ценность.  
 

Voznyak Alla, The doctor of philosophy, candidate of pedagogic science 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF VALUE ORIENTATIONS PERSONALITY 

 
The article deals with the terms of forming of the personality’s valued orientations, that the origin 

of new values and devaluation of the previous ones s  touched the youth in a greater degree, than any 
other age group and that the problem of sociocultural values of young people, their maintenance and 
dynamics, remains actual in regardless of that what period of social development is spoken about. The 
significance of the educational work of the formation of social and cultural values increased when a 
young person has to decide in a professional future in their value orientations and life plans. 

Keywords: personality, young people, value. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Стаття присвячена науковому аналізу особливостей педагогічного управління 

організаційно-методичним забезпеченням процесу професійної підготовки майбутніх учителів-
вихователів. Дана характеристика організаційно-педагогічних умов, що впливають на 
професійно-педагогічне становлення висококваліфікованих фахівців для системи освіти. 
Оптимізація навчання і виховання студентів пов'язана з свідомим вибором засобів, прийомів і 
методів, здатних при найменшій витраті сил і енергії, здоров'я, часу і фінансів дати об'єктивні 
результати, які б відповідали поставленої мети. 

Ключові слова: професійна підготовка, учитель, вихователь, педагогічний процес, 
педагогічне управління, вища освіта, педагогічні умови. 

 
Вступ та аналіз останніх досліджень. Осуществленный нами анализ психолого-

педагогических исследований позволил выявить ряд ведущих тенденций инновационной 
подготовки будущих учителей: ориентация на непрерывное целостное развитие обучаемых 
как активных субъектов образования; создание гибких саморазвивающихся моделей систем 
профессиональной подготовки, строящихся на принципах гуманизации, непрерывности 
профессионального образования; перенос акцента с обучающей деятельности на 
преобразовательную, реализация принципа инновационности, методическое сопровождение 
образовательного процесса. В соответствии с гуманистическими идеями педагогическое 
руководство деятельностью обучаемых рассматривается как процесс организации 
продуктивного общения, сотрудничества и сотворчества воспитанников и наставников, 
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педагогической поддержки обучающихся в самореализации, самоорганизации, в 
самосовершенствовании. Подготовка специалиста в современном образовательном 
учреждении – как процесс духовно-нравственного совершенствования, одухотворения 
личности, в том числе на основе приобщения к ценностям педагогической культуры, как 
мировой, так и отечественной. В связи с этим, процесс гуманитаризации педагогического 
образования обеспечивается не только предметным содержанием, но и способами 
развертывания этого содержания, адекватными гуманитарной природе самого знания и 
процесса образования (Ю.В. Сенько). 

Проектирование нового содержания педагогического образования закономерно 
сопровождается разработкой средств его инструментального, технологического и 
организационно-методического сопровождения. Эти задачи со всей очевидностью 
потребовали решения проблемы оптимального организационно-методического обеспечения 
профессиональной подготовки будущих учителей-воспитателей в высшей школе.  

Удовлетворение потребности будущего педагога в накоплении педагогической 
информации и расширении мировоззренческого горизонта представляет собой процесс 
непрерывного профессионального образования путем ознакомления с соответствующей 
литературой и школьной практикой. Следовательно, для преподавателя актуальны как 
диагностирование различных источников учебной информации, так и поиск путей коррекции 
имеющихся в наличии альтернативных источников информации. Сопровождающая позиция 
преподавателя по отношению к студенческой деятельности предполагает помощь студенту в 
овладении способами познания, самоопределения, анализом возникшей ситуации, 
формулированием целей, отбором оптимальных средств для их достижения.  

Теоретическое осмысление профессиональной подготовки педагогов мы связываем с 
ориентацией содержания гуманитарного образования на реальные проблемы и потребности 
социума, которые повлияли на решение об организации подготовки студентов-заочников по 
дополнительной специальности «Социальная педагогика». Профессиональная подготовка 
строится на принципах целостности и преемственности с основной специальностью учителя 
начальных классов; основывается на психолого-педагогических закономерностях 
социальных процессов и явлений; предполагает достижение конкретных целей образования 
и практической деятельности специалистов в области социальной педагогики (В.А. Болотов, 
В.Г. Бочарова, Р.В. Канбекова, А.Л. Фатыхова и др.). 

Организационно-педагогический механизм внедрения дополнительной специальности 
предполагает эффективное использование преимуществ традиционной заочной формы 
обучения, внедрение инновационных методик обучения с ориентацией на региональный 
социальный заказ, обеспечение учебного процесса современной методической, учебной и 
научной литературой, совершенствование технических средств обучения, использование 
компьютерной техники для осуществления качественного учебного процесса по 
дистанционным технологиям. 

Мы считаем, что качество профессионального образования связывается не только с 
вещественно-социальной организацией образовательного процесса, но и с ценностно-
мотивационной сферой будущего специалиста. Потребность – мотив – цель выступает как 
вектор деятельности, определяющий ее гуманистическую направленность, как регулятор 
управленческой деятельности, направленной на эффективную подготовку студентов к 
профессиональной деятельности в социуме. 

Проводимое научно-педагогическое исследование позволило нам утвердиться во 
мнении, что эффективность предпринимаемых в опытно-экспериментальной работе 
наставнических мер по организационно-методическому обеспечению профессиональной 
подготовки студентов по дополнительной специальности «Социальная педагогика» на 
отделении педагогики и методики начального образования факультета педагогики и 
психологии университета в значительной мере опосредуется актуальными организационно-
педагогическими условиями – теми жизненно-практическими обстоятельствами, которые 
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преднамеренно создаются субъектами педагогического действия в функционирующей 
образовательно-воспитательной системе вуза.  

В процессе нашего научно-педагогического исследования были выявлены как 
обладающие позитивным потенциалом для реального организационно-методического 
обеспечения профессиональной подготовки вузовской молодежи шесть таких 
организационно-педагогических условий. 

Условие первое: оптимизация профессиональной подготовки студенчества академии за 
счет целенаправленной актуализации книжных фондов вузовской библиотеки и 
методического кабинета на факультете. 

Условие второе: усиленное обращение внимания обучающихся и обучаемых к 
педагогико-методической литературе научного характера. 

Условие третье: целеустремленное пополнение фонда методического кабинета 
факультета инновационными разработками урочных занятий и воспитательных мероприятий 
с учащимися. 

Условие четвертое: оформление и постоянное функционирование в методическом 
кабинете фотомонтажей и стендов, выставочных экспозиций по материалам 
жизнедеятельности лучших общеобразовательных, специализированных и дополнительных 
учреждений системы образования. 

Условие пятое: функционирование в методическом кабинете информационного стенда 
о новинках в научно-педагогической и практико-методической литературе, в 
жизнедеятельности учебно-воспитательных учреждений в своем городе, в регионе, в 
Российской Федерации. 

Условие шестое: участие сотрудников методической службы в организации предметно-
деловых встреч с ведущими учеными и методистами, с профессорами и опытными 
преподавателями из педагогических вузов Москвы, Санкт-Питербурга, Уфы и других 
городов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что личностное и профессиональное развитие 
учителя-воспитателя, процесс его профессиональной подготовки является одним из 
важнейших объектов научного познания и организационно-управленческих решений 
преподавателя в системе высшего образования. 

При этом реализация современных технологий призвана обеспечить как личностный 
рост, так и формирование психологических и педагогических новообразований будущих 
педагогов,  самым важным из которых является способность к созданию новой позиции 
личности в отношении к миру, к психолого-педагогической науке, к самому себе. 

Оптимизация обучения и воспитания студентов связана с сознательным выбором 
средств, приемов и методов, способных при наименьшей затрате сил и энергии, здоровья, 
времени и финансов дать объективные результаты, которые бы соответствовали 
поставленной цели (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.В. Мороз, О.П. Околелов, М.М. 
Поташник и др.).  

Следует отметить, что оптимизация невозможна без систематического изучения 
студента и выбора оптимальных вариантов его деятельности. Преподавателю необходимо 
владеть умением комплексно планировать задачи обучения и воспитания, развивая 
способности студентов на основе изучения их реальных возможностей, правильно выбирать 
методы, средства и формы организации обучения и воспитания. Кроме того, на оптимизацию 
обучения влияют личностные особенности преподавателя: творческий поисковый стиль 
мышления; эмоциональная отзывчивость; контактность в общении. 

Методическое сопровождение подготовки учителей начальных классов и социальных 
педагогов на основе использования определенного комплекса источников, методических 
приемов и педагогических условий, по нашему мнению, - важный фактор оптимизации 
процесса обучения студентов, способствующий наращиванию потенциала общей и 
профессиональной культуры будущих специалистов по обучению и воспитанию детей 
младшего школьного возраста. 
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Организационно-педагогические условия нацелены на стимулирование 
преподавательской и студенческой активности в устремлении будущих учителей к освоению 
педагогического профессионализма и призваны сопровождать процесс профессиональной 
подготовки студентов непрерывно в рамках функционирования соответствующей 
образовательно-воспитательной системы. Отсюда – необходимость постоянного 
поддержания субъектами педагогического действия оптимального влияния всех наличных 
организационно-педагогических условий на профессионально-педагогическое становление 
потенциальных высококвалифицированных специалистов для системы образования. 
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УДК 378 (477)                                                                            к.пед.н. Грибок О.П. (КНУ) 
 

ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ 
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 
Модель соціального педагога повинна будуватися у відповідності до вимог часу, з 

урахуванням соціальних очікувань як з боку держави, так і з боку людини. Розуміння сутності 
та значення феномену професійного самовдосконалення є необхідним з боку колективу в ході 
вивчення циклу соціально-педагогічних дисциплін, оскільки це сприяє кращому змістовному 
наповненню навчального та виховного процесів. У статті охарактеризовано соціально-
психологічні умови, що впливають на становлення рівня професіоналізму фахівців із соціальної 
педагогіки, зроблено аналіз проблеми інтеграції знань, отриманих студентами відповідної 
фахової підготовки. 

Ключові слова: професійна підготовка, професіоналізація, соціальна педагогіка, соціально-
педагогічна діяльність, фахова підготовка, інтеграція знань. 

 
Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються у політичному, економічному і 

суспільному житті України, обумовлюють необхідність професіоналізації соціальної сфери. 
Економічний та соціальний розвиток держави прямопропорційно залежить від якості та рівня 
освіти і ефективності діяльності його громадян. За таких умов, першочерговим завданням 
системи освіти є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних кадрів. 
Особливої актуальності набуває питання професійної підготовки фахівців з соціальної 
роботи,  з огляду на постійне збільшення кількості людей,  що потребують соціальної 
допомоги, та низький соціальний статус цієї професії. Характерною рисою сучасної 
соціальної роботи і, тісно пов’язаною з нею, системою підготовки соціальних працівників – є 
залежність від перманентних змін соціального життя суспільства. 

Сьогодні під поняттям «сучасний спеціаліст» розуміють не тільки  професіонала своєї 
справи, а й особистість, яка має належний рівень психофізіологічних якостей. Якості 
соціального педагога, які забезпечують його професійну придатність, —  доброзичливість, 
делікатність, автентичність, відкритість, конкретність, безпосередність, комунікабельність, 
ініціативність. 

Однак важливо, щоб соціальний педагог як особистість і фахівець володів комплексом 
якостей, серед яких найважливіші – активність, прагнення і вміння допомогти. Логічно 
вимальовується сукупність психологічних характеристик: здатність надавати допомогу, не 
руйнуючи власну особистість для порятунку інших (хоча і це іноді необхідно), а бути в змозі 
допомогти через ті правові соціальні важелі,  які існують у суспільстві.  Це вимагає 
наполегливості, терплячості і компетентності щодо правового аспекту справи: крім знання і 
дотримання законів, також відчуття прав людини, гуманізму і справедливості.  

Перехід нашої держави на рівень правової демократичної держави, становлення у ній 
громадянського суспільства, втілення нових підходів до системи соціального захисту її 
громадян сприяли виникненню фаху – «Соціальний педагог», точніше, наповнили його 
новим змістом.  

Вихід на професійний рівень здійснення соціально-педагогічної діяльності вимагає, 
щоб цю професію обирали люди особливих особистісних якостей. Якості соціального 
педагога, які забезпечують його професійну придатність, — емпатія, доброзичливість, 
делікатність, автентичність, відкритість, конкретність, безпосередність, комунікабельність, 
ініціативність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наприкінці XX на початку ХХІ ст. 
спостерігається підвищення інтересу до дослідження професіоналізму як характеристики, що 
впливає на ефективність професійної діяльності соціального педагога. Ці аспекти докладно 
аналізуються в працях Е.А. Клімова, А.А. Бодальова, А.А. Деркача, Г.В. Лазутіної, а також у 
дослідженнях В.А. Цвика, Е.А. Жукової й ін. З огляду на те, що процес професіоналізації є 
багаторівневим, то необхідно також звернути увагу на праці В. Подмаркова, А. Турчинова, 
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В. Цвика, які відзначали взаємозв'язок і взаємозумовленість соціальних й особистісних 
аспектів даного процесу. 

Тенденції становлення соціальної педагогіки та соціальної роботи, здобуття цим видом 
діяльності атрибутів і статусу професії, простежуються в працях Е. Гринвуда, А. Флекснера, 
М.  Фуко,  Т.  Шаніна,  А.  Соловйова,  Л.  Топчія,  Б.  Шапіро.  Питання теорії й практики 
соціальної педагогіки докладно вивчаються В. Жуковим, Л. Гусляковою, Е. Холостовою, П. 
Павленком, М. Фірсовим. Проблеми професійної підготовки кадрів в області соціальної 
педагогіки та соціальної роботи й шляхи її вирішення розробляються Л. Гусляковою, Е. 
Холостовою, В. Нікітіним, Л. Топчієм, П. Павленком, А. Ляшенко. Морально-етичні, 
ціннісні аспекти формування професійної культури знаходять висвітлення в працях Е. 
Ярськової-Смірнової,  Г.  Медведєвої.  В нашому науковому дослідженні на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Розвиток творчої пізнавальної 
самостійності курсантів вищого військового навчального закладу» також було проведено 
теоретичний аналіз умов для розвитку соціальної педагогіки в Україні, як науки та її 
природній зв'язок з пізнавальною творчістю. 

Формулювання цілей статті. Визначення готовності студентів до соціально-
педагогічної діяльності потрібно проводити ще під час навчання у вузі. Це дасть можливість 
майбутньому фахівцю точніше визначити свої слабкі сторони в професійній підготовці та 
вжити в майбутньому заходів для самовдосконалення професійних якостей. 

Метою пропонованої статті є аналіз проблеми інтеграції знань майбутнього соціального 
педагога під час навчання у вищому навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу. Готовність студентів-випускників до соціально-
педагогічної діяльності може розглядатися в трьох рівнях (В. Сластєнін): особистісна 
(мотиваційна, морально-психологічна), теоретична й технологічна (операційно-діяльнісна). 
Вимірюють параметри готовності (на основі методики МПЦУ І.Шалаєва)  відповідно до 
кваліфікаційної характеристики соціального педагога (В.Сластєнін, М.Галагузова, 
М.Костикова, В.Бочарова), а також з урахуванням вимог, які висуваються до здійснення 
виховної діяльності класним керівником, педагогом-вихователем (О.Газман, Н.Щуркова й 
ін.). При цьому необхідно враховувати поточну успішність студента, результати іспитів, 
результати проходження соціально-педагогічної практики. 

Світ людини -  це сукупність речей,  подій та явищ,  котрі вона виділяє із зовнішнього 
світу,  набір значень та понять,  на які вона звертає увагу.  Таким чином,  цінності можна 
визначити як те,  що є важливим та дорогим для того,  хто робить їх оцінку.  І тут виникає 
неминуча спокуса вважати цінності чимось суб’єктивним, залежним від вільного вибору. 

Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного як особлива проблема змінюється в 
рамках діяльнісного підходу, що дозволяє розглядати систему цінностей як результат 
міжіндивідуального цілепокладання, який здійснюється за законами соціокультурної 
еволюції.  Оцінка предметів та явищ навколишньої дійсності здійснюється з метою 
встановлення їх значимості для людини, тобто їх відповідності персональним та 
колективним потребам. 

Яким же має бути соціальний педагог в Україні?  Які вимоги ставляться до його 
особистісних якостей?  Найголовніша риса,  з нашої точки зору,  –  це відчуття «больових 
точок» у суспільстві, відчуття проблем соціальної незахищеності різних соціальних груп і 
верств населення. Цю рису можна назвати «специфічною соціальною чутливістю» [5, с.93]. 

Однак важливо, щоб соціальний педагог як особистість і фахівець володів комплексом 
якостей, серед яких найважливіші – активність, прагнення і вміння допомогти. Логічно 
вимальовується сукупність психологічних характеристик: здатність надавати допомогу, не 
руйнуючи власну особистість для порятунку інших (хоча і це іноді необхідно), а бути в змозі 
допомогти через ті правові соціальні важелі,  які існують у суспільстві.  Це вимагає 
наполегливості, терплячості і компетентності щодо правового аспекту справи: крім знання і 
дотримання законів, також відчуття прав людини, гуманізму і справедливості. Оскільки в 
нашій державі ще недостатньо сформоване правове поле щодо забезпечення соціального 
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захисту людей, очевидною стає вимога соціально-політичної активності соціальних педагогів 
у плані можливого лобіювання певних законодавчих актів. Крім того, через практичну 
відсутність у державі мережі закладів для соціальної реабілітації різних типів, для різних 
верств населення, соціальним педагогам не зайвим було б мати підприємницькі властивості і 
риси, що дозволило б їм шукати можливості для відкриття власного бізнесу соціально-
реабілітаційного спрямування, розробки проектів, проведення акцій, а також вміння і 
здатності знаходити кошти і джерела фінансування [5, с.94]. 

Фахова підготовка має бути особистісно орієнтованою, в якій значна роль відводиться 
формуванню внутрішнього цілісного образу «я-студент», що набуває фаху «Соціальний 
педагог», а в кінцевому рахунку – формуванню цілісної професійної я-концепції фахівця як 
системи внутрішніх Я-структур, що визначають професійну активність, професійну 
успішність тощо. 

Формування професійної я-концепції неможливе без: 
1) інтеграції знань із різних наукових сфер; 
2) аналізу проблем практичної діяльності; 
3) особистісний саморозвиток – робота з особистісними обмеженнями щодо фахової 

діяльності; 
4) аналізу власного досвіду практичної роботи з різних питань; 
5) розуміння різнорідних ситуативних проблеми, пов'язаних із сучасним суспільним 

життям [2, с.34]. 
Таким чином, фахові уявлення є одними з центральних детермінант професійної 

самоідентифікації, формування образів «Я» в професії. Впливаючи на ці чинники, можна 
спрямовувати процес професійного становлення спеціаліста. Образ соціальної педагогіки як 
професії складається, принаймні, з двох основних компонентів: образу фахівця та образу 
клієнта. Змістовне наповнення «бажаного образу Я» для фахівців соціально-педагогічної 
сфери має містити інформацію про те, чого чекають від соціальних педагогів їх клієнти, про 
їх можливу співпрацю, а зміст «реального образу» – інформацію про можливості держави 
для задоволення потреб соціально незахищених осіб. Це викликає необхідність пошуку 
«золотої середини» між «нормативною» складовою образу «Я» та реалізацією гуманістичних 
проявів. Такі обставини породжують можливість внутрішнього конфлікту, професійного 
вигоряння в означених фахівців, у разі відсутності в них навичок психогігієни. Крім того, 
побудова адекватної ідентифікаційної моделі для соціального педагога буде можливою при 
створенні таких умов, коли образи «реального» та «бажаного Я» фахівця 
співвідноситимуться з такими у осіб, з якими вони працюватимуть.  

До основних чинників та умов, які забезпечують оволодіння соціальною педагогікою як 
професією, належать: потреба в самореалізації, самоствердженні шляхом надання допомоги 
людям, широкий спектр спілкування (як професійного, так і особистісного), можливість 
самовдосконалення та більш ефективного вирішення особистих проблем завдяки вивченню 
психологічних, соціологічних і юридичних дисциплін. Крім того, соціальні педагоги 
усвідомлюють низький рівень можливості забезпечення матеріальних потреб (за рахунок 
недостатнього статусу професії та невисокої заробітної платні), а також розуміють 
можливість психологічного ризику, оскільки їх діяльність пов'язана з багатьма стресовими 
чинниками. В результаті дослідження мотиваційних факторів виявився їх тісний зв'язок з 
уявленнями про соціальну педагогіку як професійну діяльність,  на підставі чого ми робимо 
висновок, що ці чинники взаємообумовлені і можуть розвиватися системно в ході 
соціалізації [4, с.124-128].  

Висновки. Таким чином професійна модель соціального педагога повинна будуватися 
у відповідності до вимог часу, з урахуванням соціальних очікувань як з боку держави, так і з 
боку клієнтів. Розуміння сутності та значення феномену професійного самовдосконалення є 
необхідним з боку колективу в ході вивчення циклу соціально-педагогічних дисциплін, 
оскільки це сприяє кращому змістовному наповненню навчального та виховного процесів. 
Виходячи з цього  забезпечується свідомий вплив на соціально-психологічні чинники, які 
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сприяють підвищенню рівня професіоналізму майбутніх фахівців. В першу чергу необхідно 
забезпечити можливість ідентифікації з соціально-необхідними, сучасними уявленнями в 
соціальній педагогіці. Метою діяльності студента має бути не просто оволодіння частиною 
соціального досвіду, зафіксованого у вигляді навчальної інформації, а формування здатності 
виконувати майбутні професійні ролі, використовуючи ці знання. Причому, рівні активності 
майбутніх спеціалістів зумовлюються, з одного боку, індивідуальними особливостями самої 
особистості, а з іншого - особливостями даної предметної діяльності.  
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ЗНАНИЙ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГОВ 
Модель социального педагога должна строиться в соответствии с требованиями времени, 

с учетом социальных ожиданий, как со сторонни государства так и со сторонни человека. 
Понимание сути и значения феномена профессионального самосовершенствования есть 
необходимым со стороны коллектива в ходе изучения цыкла  социально-педагогических 
дисциплин, так как это способствует лучшему, содержательному наполнению учебного и 
воспитательного процессов. В статье охарактеризованы социально-психологические условия, 
влияющие на становление уровня профессионализма специалистов в сфере социальной 
педагогики, сделан анализ проблемы интеграции знаний, полученных студентами 
соответствующей профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессионализация, социальная 
педагогика, социально-педагогическая деятельность, профессиональная подготовка, интеграция 
знаний. 

 
Gribok Oleksandr, candidate of pedagogic sciences associate professor 

THE PROBLEM OF KNOWLEDGE INTEGRATION IN THE CONTEXT OF SOCIAL 
TRAINING OF TEACHERS 

 
The model of the social professor should be formed in terms of time demands and in terms of social 

expectations both of the government and the person. The understanding of the meaning of the 
professional self-improvement phenomenon is necessary for the staff in terms of social and pedagogical 
studies as it improves the core of study process. The article contains the social-psychological conditions 
that influence the professional level of the experts of social pedagogics, the analysis of the problem of the 
integration of knowledges, that students of the proper professional training has obtained.  
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ВНЕДРЕНИЕ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В 

ЖЕТЫСУСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. И. ЖАНСУГУРОВА 
 

Поняття використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі з 
біології в освітніх установах. Результати експериментів свідчать про те, що використання 
інформаційних технологій на заняттях зі спеціальності біологія підвищують якість знань 
студентів і мотивацію до навчальної діяльності. 

Ключові слова: інноваційні технології, відеоанімаціі, комп'ютерна лекція, мультимедіа, 
відеофрагменти, освітній процес, медіаосвітні технології, якість знань. 

 
Актуальность проблемы. XXI  век –  это время инновационных технологий.  Люди 

ищут новые подходы в решении задач, используя при этом информационные технологии и 
современные оборудования. В последние годы широко используются информационные, 
электронные и интерактивные технологии в образовательном процессе. Современной 
парадигмой учебного процесса становится более тесное сочетание и взаимодействие 
технической и естественной составляющей. 

Информатизация образования представляет собой систему методов, процессов и 
программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 
распространения и использования информации в интересах ее потребителей. Цель 
информатизации состоит в глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности за 
счет использования новых информационных технологий: компьютерных и 
телекоммуникационных.  

Как показывает практика отечественного опыта обучения биологии в образовательных 
учреждениях результаты обучающихся, уровень их знаний, глубина и качество осознания 
учебного материала в значительной мере не соответствуют  потребностям общества [1] . 

Падение интереса к изучению естественнонаучных дисциплин вызвано в первую 
очередь применением довольно старых наглядных материалов, однообразным 
использованием учебников, таблиц, схем. Одним из способов повышения интереса к 
дисциплинам естественнонаучного цикла, углубления знаний студентов по этим предметам 
является использование современных информационных технологий, в частности 
компьютерных, на различных стадиях учебного процесса. 

Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере образования в 
последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической 
науке. Большой вклад в решение проблемы компьютерной технологии обучения внесли 
российские и зарубежные ученые [2]. В работах ряда авторов показано, что внедрение 
компьютерных технологий в практику обучения предметов естественнонаучного цикла 
является одной из форм повышения эффективности учебного процесса. [3].Целесообразность 
и пути внедрения компьютерных технологий в учебный процесс по биологии исследовали 
отечественные, Российские и зарубежные ученые [4]. Авторы отмечают, что компьютеры 
позволяют совершенствовать современные методы преподавания многих дисциплин, в 
частности биологии и приводят различные способы использования компьютера на занятиях 
биологии. Проблемы информатизации учебного процесса по биологии, связанные с 
формированием ее учебно-методического комплекса и подготовку учителей-биологов к 
работе в условиях открытого информационного общества исследуют ряд ученых [5].   

Организация и проведения лабораторных занятий по биологии – сложная методическая 
задача. Проведение лабораторно-практических занятий в форме информационных занятий (с 
использованием компьютерных технологий) является чрезвычайно перспективными. 
Использование виртуальной биологической лаборатории и компьютерных моделей в 
процессе изучения биологии  освещены в работах Н. Матяш [5]. 
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 Соединение  естественнонаучного цикла образования с компьютерными технологиями 
обладает, по сравнению с традиционным обучением, рядом достоинств:  

- налаживается естественное взаимодействие всех организационных форм учебно-
познавательной деятельности обучающихся – лекционных, контрольных занятий и 
самостоятельной работы 

- компьютерные технологии способствуют активизации аналитической деятельности 
обучаемых 

- важным мотивационным фактором служит игровой характер компьютерных 
технологий, где игровыми элементами компьютерного тестирования являются 
состязательность, экстремальность ситуаций, требующих от пользователя принятия 
неординарных решений 

Компьютерная лекция, разработанная средствами MS PowerPoint, –  это тематически и 
логически связанная последовательность информационных объектов, демонстрируемая на 
экране или мониторе. Но в отличие от традиционной лекции компьютерная имеет большие 
возможности в привлечении иллюстративных материалов. Поэтому, компьютерную лекцию 
надо рассматривать как новый инструмент в работе преподавателя, позволяющий создавать 
наглядные и информационно насыщенные занятия. 

Видеоролики, отображающие биологические  процессы или явления, и анимации 
рассматриваются как форма моделирования реальных событий, фактов, научных данных. 
Собранные в видеоролик отдельные кадры составляют образную модель, дающую 
определенное представление об оригинале.  

Использование сети Интернет в обучающем процессе является одной из самых 
распространенных форм интеграции медиаобразовательных технологий с различными 
предметами и дисциплинами. В случае интеграции с иностранным языком Интернет-
технологии предоставляют обучаемым гораздо более широкие (в том числе и на 
международном уровне), по сравнению с традиционными, возможности совершенствования 
собственных знаний и умений. 

Главным для педагога является поиск путей переработки и передачи информации, 
которая была бы наилучшим образом усвоена студентами. Основным критерием, по 
которому сегодня можно отнести ту или иную технологию обучения к информационным, 
является совокупность используемых преподавателем дидактических средств. 

В последние годы широко используются информационные, электронные и 
интерактивные технологии в образовательном процессе. В развитых странах обширно 
используются электронные книги. Эти книги эффективно помогают студентам и ученикам 
глубже понять тему,  так как они включают в себя множество наглядных пособий,  в том 
числе и видео анимации на тему, а так же глоссарии, тесты и тексты занятий. 

Электронный учебник – это автоматизированная обучающая система, включающая в 
себя дидактические, методические и информационно–справочные материалы по учебной 
дисциплине, а также программное обеспечение, которое позволяет комплексно использовать 
их для самостоятельного получения и контроля знаний.  

Электронный учебник приобрел в последнее время большую популярность благодаря 
своим функциональным возможностям. Преимущества электронного учебника по сравнению 
с простым типографским: возможность быстрого поиска по тексту, наличие мультимедиа – 
богатейшего арсенала способов иллюстрации изучаемого явления.      Мультимедиа-средства 
по своей природе интерактивны, то есть зритель и слушатель мультимедиа-продуктов не 
остается пассивным. Мультимедиа повышает качество обучения и позволяет удерживать 
внимание обучаемого. Моделирование изучаемых процессов и явлений, возможность 
проводить «компьютерные эксперименты» в тех областях человеческого знания, где 
реальные эксперименты очень трудоемки или попросту невозможны. Наличие системы 
самопроверки знаний, системы рубежного контроля, совместимость с электронной 
экзаменационной системой, возможность оценки приобретенных знаний.[4] 
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В будущем, при приобретении мобильного компьютерного класса появится 
возможность использовать компьютер для проведения лабораторных работ и экспериментов. 
Для таких занятий будут использоваться электронные лабораторные практикумы, которые 
дадут  возможность отследить не только выполнение работы,  но и правильность ее 
выполнения на каждом этапе (учет ошибок). Применение этого электронного продукта 
возможно на всех этапах занятия: проверка знаний, изучение нового материала, закрепление 
материала. 

В последуюшем будут использованы другие типы компьютерных средств – это 
электронные учебники и энциклопедии, программы-тренажеры для подготовки к экзаменам, 
которые помимо результата дают объяснение и правильный ответ, системы виртуального 
эксперимента, обучающие игры. Электронные учебники создавались и раньше в Казахстане, 
но исследования по теме «Ключевые биохимические процессы  клетки»  посредством 
мультимедиа недостаточно изучены. 

Формулирование целей статьи. Целью настоящей работы является изучение влияния 
мультимедийных средств на активизацию учебно-познавательной деятельности студентов на 
занятиях «Молекулярная биология», «Биохимия», «Физиология растений» . 

Объектами исследования  являлись студенты 2,3,4 –х курсов  специальности 
«Биология», включенных в учебный процесс по молекулярной биологии, биохимии, 
физиологии растений. 

Основной задачей исследования являлось выявление влияния использование 
мультимедия на познавательный процесс и  качество знаний студентов. В связи с этой 
задачей  студенты были поделены на опытные и контрольные группы. В первом случае на 
занятиях по биологии были использованы мультимедийные средства,  в то время как во 
второй группе занятия проводились обычными традиционными средствами, т.е. без 
использования мультимедиа в учебном процессе. 

Изложение основного материала. Экспериментальная работа была поделена на 
следуюшие этапы: 

Прогностический этап – изучение теоретического  материала об использовании 
информационных технологий в образовании и технологий создания электронных учебников, 
определение объекта и предмета эксперимента; предварительная диагностика студенческих 
групп. 

Организационный этап – разработка методической базы, способствующая 
оптимальному внедрению информационных технологий на занятиях по молекулярной 
биологии, биохимии и физиологии растений; проведение пробных занятий с использованием 
информационных технологий; разработка методической базы на следующий учебный год. 

Практический этап – внедрение информационных технологий в учебный процесс, 
изменение методики преподавания по выше названным биологическим дисциплинам и 
обсуждение результатов эксперимента; диагностика студенческого коллектива. 

Обобщающий этап – проведение итоговой диагностики студенческого коллектива; 
пропагандирование результатов эксперимента. 

Внедренческий этап – внедрение информационных технологий в практику обучения на 
постоянной основе. 

На начальном этапе работы информационные технологии вводились на лекционных 
занятиях для усвоения новых знаний, когда необходимо использовать большое количество 
наглядного материала. Из перечисленных типов компьютерных средств использовались в 
основном презентации. При составлении презентаций большее внимание уделялось 
иллюстративному материалу. Текстовая часть презентации представляет собой только 
основные мысли по теме или термины для обязательного запоминания. Надо отметить, что 
используемые в обучении учебники по биологии недостаточно снабжены иллюстрациями 
или они слишком мелкие и непонятные. Очень интересны презентации по изучению 
ключевых обменных процессов клетки – дыхание, фотосинтез и биосинтез белка. Большой 
интерес у студентов вызывает использование  анимационных материалов, которые 
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позволяют разглядеть и понять тот или иной сложный биологический процесс на 
молекулярном уровне. Дополнением к презентациям становятся материалы к занятиям  
приготовленные студентами. Затем информационные технологии стали вводиться на 
обобщающих занятиях, когда важно не только систематизировать знания и умения 
студентов, но и акцентировать внимание на важнейших моментах изучаемой темы, 
необходимых для изучения последующих тем или курсов биологии. Например, обобщающее 
занятие по теме: “Биосинтез белка”. В презентацию для этого занятия были вставлены 
интерактивные схемы “Репликация ДНК”, “Транскрипция и трансляция в клетке”, “Строение 
рибосомы”, “Типы РНК”. С их помощью акцентировалось внимание на основных моментах 
темы.  

Таким образом, был накоплен богатый методический комплект презентаций по 
молекулярной биологии. При включении в эксперимент курса физиологии растений и 
биохимии методический комплект пополнился другими дисциплинами для 2х-3 х курсов. 

Следует отметить, что по дисциплине «Физиология растений» самым сложным и 
трудным для усвоения являются темы: фотосинтез и дыхание. Эти разделы требуют 
абстрактного научного мышления, которыми к сожалению, студенты практически не 
владеют и потому, трудно усваивают этот раздел. В учебниках эти темы написаны сложным 
научным языком и включают большое количество специфических терминов. Используя 
видеоанимации и поясняя простым доступным языком, добиваешься элементарного 
понимания и правильного восприятия  столь сложных физиологических и биохимических 
процессов на молекулярном уровне уже при первоначальном изложении материала. 
Использование мультимедиа позволяет одновременному восприятию информационного 
материала многими сенсорными органами чувств и поэтому, складывается верное 
представление и понимание сложных обменных процессов.  

Видеофрагменты– это фильмы, которые наглядно показывают зачастую недоступные 
для наблюдения процессы и явления, такие как перенос электронов при фотосинтезе и 
дыхании, биосинтез белка. Следует отметить – правильное, адекватное восприятие 
студентами сложных процессов в клетке на молекулярном уровне и полное 
взаимопонимание этих тем при обсуждении. Совершенно иная ситуация складывается при 
изучении этих тем в контрольных группах, где обучение проводили обычным традиционным 
способом. При первоначальном изложении и пояснении материала студенты с трудом 
воспринимали научные информации о том, как протекают процессы дыхания, фотосинтеза и 
синтеза белка. Приходилось неоднократно излагать и пояснять студентам сложные 
обменные процессы живой клетки. В результате, наблюдалась неэффективная трата времени 
и плохое усвоение материала. Использование современных иллюстраций по теме, 
анимационных видеоматериалов, а также прилагаемых к ним текстов и тестов, студенты 
смогли лучше усвоить изучаемые темы. 

Таким образом, использование мультимедия позволило интенсифицировать все уровни 
учебного процесса и рационально организовать познавательную деятельность студентов в 
ходе учебного процесса. 

На диаграмме  №1 представлены данные изменения качества знаний у студентов 2-го, 
3-го и 4-го курса по дисциплинам «Биохимия», «Физиология растении», «Молекулярная 
биология». 

 
Диаграмма  №1. Влияние мультимедиа на динамику качества знаний по биологии 
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Как свидетельствуют результаты экспериментов, использование информационных 
технологий значительно повышают качество знаний. Качество знаний студентов без 
использования информационных технологий на занятиях  по биохимии составляло 67%, а 
при использовании  компьюторных средств этот показатель составил 91%, что 
свидетельствует о повышении качества знаний на 24%. Изучение влияния информационных 
технологий на качество знаний по физиологии растений  показало, что  оно повышается от 
71% до 92, что составляет  21%. 

Экспериментальная группа студентов изучала молекулярную биологию с применением  
информационных технологий. Следует отметить, что молекулярная биология  является 
сложной для восприятия и понимания процессов, происходящих на молекулярном уровне. К 
сожалению, учебные пособия по молекулярной биологии практически не имеют 
иллюстративного материала, что осложняет усвоение материалов по данной дисциплине. Как 
свидетельствуют результаты экспериментов, качество знаний по дисциплине «Молекулярная 
биология» составляло 65% без использования информационных технологий, а с 
применением мультимедиа – этот показатель составлял 94%. Таким образом, выявлено 
повышение качества знаний на 29%. 

Выводы. Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что использование 
информационных технологий на занятиях по специальности биология повышают качество 
знаний студентов и мотивацию к учебной деятельности. Необходимо дальнейшее внедрение 
медиаобразовательных технологий обучения в другие  биологические дисциплины. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения./ Пер. с англ. М.,1987. – 

368 с. 
2. Курова Н.Н. Проектная деятельность в развитой информационной среде образовательного 

учреждения./ М.: Федерация Интернет Образования, 2002. –175 с. 
3. Козленко А.Г. Мультимедийные программы по биологии: сравнение возможностей / 

Компьютер в школе и семье, 2004. –213 с. 
4. Кравцов Г.М., Сидорович М.М. Мультимедийный программно-методический комплекс 

«Виртуальная биологическая лаборатория». /  Херсон, 2005. – 305 с. 
5. Матяш Н.Ю. Взгляд на проблему компьютеризации учебного процесса / Биология и химия, 

2004. – 190 с. 
 

Рецензент: д.пед.н., проф. Плахотнік О.В., завідуюча кафедри педагогіки, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка 

 
к.б.н., доц. Дауренбекова Ш.Ж. 

ВНЕДРЕНИЕ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В 
ЖЕТЫСУСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. И. ЖАНСУГУРОВА 
Понятие использование современных информационных технологий в учебном процессе по  

биологии в образовательных учреждениях. Результаты экспериментов свидетельствуют о том, 
что использование информационных технологий на занятиях по специальности биология 
повышают качество знаний студентов и мотивацию к учебной деятельности. 

Ключевые слова: инновационные технологии, видеоанимации, компьютерная лекция, 
мультимедиа, видеофрагменты, образовательный процесс, медиаобразовательные технологии, 
качество знаний. 

Daurenbekova Sholpan, Associate professor 
THE INTRODUCTION OF COMPUTER TECHNOLOGIES ABOUT IN ZHETYSU STATE 

UNIVERSITY NAMED AFTER  I.ZHANSUGUROV 
The use of modern information technology in education in biology at the educational institutions. 

The use of information technology in the classroom on a speciality «Biology» there is a dynamics of the 
quality of students 'knowledge, motivation of educational activity. 

Keywords: innovative technologies, video animation, computer lecture, multimedia, video 
segments, educational process, media education technology, quality of knowledge. 

daurenbekova.54.@mail.ru



 

 138 

УДК 37.013(05)                                                                                 к.пед.н., доц. Драч І.І. 
 (Університет менеджменту освіти) 

 
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 
 

Магістратура відповідно до нормативно-законодавчої бази вищої освіти є ланкою, що 
забезпечує підготовку кадрів для науково-дослідної й науково-педагогічної діяльності. Її 
завданням є навчання студентів сучасній методології та методиці наукового пізнання, 
підготовка їх до наукових досліджень та викладацької діяльності. Проведений аналіз галузевих 
стандартів вищої освіти показав, що стандарти більшості спеціальностей непедагогічного 
профілю зорієнтовані тільки на фахову освіту. Це свідчить про те, що  проблема підготовки 
майбутніх викладачів ВНЗ на сьогодні залишається значною мірою невирішеною.  

Ключові слова: вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень, магістратура, майбутній 
викладач вищої школи  

 

Постановка проблеми. Динамічні зміни, які характерні для інформаційного 
суспільства,  зумовлюють також і розвиток системи вищої освіти.  Аналіз ситуації на ринку 
праці України свідчить про певний дисбаланс у сфері підготовки кадрів, являється у розриві 
між результатами підготовки майбутніх фахівців та потребами ринку праці. Тому завдання 
підготовки спеціалістів світового рівня, які володіють глибокими фундаментальними та 
спеціальними знаннями, здатні працювати активно і творчо, є надзвичайно актуальним для 
системи вищої освіти. З огляду на те, що найвищим освітньо-кваліфікаційним рівнем в 
системі вищої освіти є рівень магістра, саме магістратура, в першу чергу, покликана готувати 
фахівців, які здатні забезпечити вирішення актуальних проблем сьогодення. Зарубіжний 
досвід також свідчить про те, що саме на магістрів покладається важлива роль у забезпеченні 
науково-технічного прогресу і розвитку суспільства в цілому. У вирішенні цих завдань 
визначальна роль належить викладачу вищої школи, здатного до прогресивної динаміки 
особистісного й професійного зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як справедливо зазначив В.Г. Кремень, 
«університетська освіта забезпечує майбутнє шляхом формування нового покоління 
професіоналів або іншими словами, виробляє високоякісний людський (освіта, здоров’я) та 
соціальний (культура, загальні цінності, сильне громадянське суспільство) капітал» [1].  

Аналіз сучасного досвіду підготовки магістрів у зарубіжних країнах та в Україні 
свідчить про те, що формування педагогічної компетентності викладача вищого навчального 
закладу переважно відбувається на етапі його навчання в магістратурі. Так, у країнах 
Європейського союзу ступінь магістра надає можливість фахівцю працювати викладачем у 
вищій школі, оскільки магістри отримують відповідну психолого-педагогічну підготовку [2]. 

Формулювання цілей статті. Висвітлення результатів аналізу досвіду підготовки 
майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури дає можливість проаналізувати її 
проблеми та окреслити перспективи підвищення якості процесу формування професійної 
компетентності магістрантів. 

Виклад основного матеріалу. Перехід вищої освіти на двоступеневу систему – 
бакалаврат і магістратуру – відбувся у зв’язку з приєднанням України до Болонської 
конвенції. У перекладі з латинської мови слово “магістр” (magister) має значення “начальник, 
наставник, учитель”.  

У словнику іноземних слів зазначається, що магістр – це другий академічний ступінь, 
який у США, Великобританії та інших країнах з англо-американською системою освіти 
надається особам, що закінчили університет або дорівнений до нього вуз і мають ступінь 
бакалавра, прослухали додатковий курс протягом 1-2 років, склали спеціальний іспит і 
захистили магістерську дисертацію. 
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В українському педагогічному словнику слово «магістр» має два значення: як перший 
науковий ступінь, що присуджувався після спеціального іспиту та захисту дисертації в 
дореволюційній Росії та деяких інших країнах; як голова духовного або рицарського ордену.  

Проаналізуємо досвід підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах 
магістратури крізь призму інтеграції України до європейського освітнього простору. 

Ще у ХVII-ХVIII століттях в західноєвропейських університетах старшим студентам, 
які успішно засвоїли арифметику, геометрію, астрономію, теорію музики, так званий 
квадріум, на факультеті «вільних мистецтв» – присвоювали ступінь магістра мистецтв. Це 
давало право вступу на один з трьох вищих факультетів університету,  а також займатися 
викладацькою діяльністю (Magister atrium liberalium) [2, с.224]. 

У Росії при Московському університеті в 1779 році була відкрита вчительська 
семінарія, яка готувала викладачів гімназій і університетів. Досвід даної інституції був 
використаний в процесі реформ народної освіти на початку ХIХ століття, який призвів до 
організації при університетах педагогічних інститутів, орієнтованих на підготовку вчителів 
гімназій. 

Основи підготовки викладачів вищої школи в Росії були закладені Статутом від 1863 
року, починаючи з якого став функціонувати інститут професорських стипендіатів. 

У радянський час основними каналами забезпечення вищої школи викладачами були 
аспірантура, докторантура і система післявузівської освіти: факультети підвищення 
кваліфікації (ФПК), стажування. Тобто у вузах традиційно склалася практика залучення до 
педагогічної діяльності фахівців з певної предметної області без педагогічної освіти . При 
цьому широко поширеною думкою було така, що для здійснення викладацької діяльності 
цілком достатньо фундаментальної спеціальної і загальнонаукової підготовки, отриманої при 
набутті певного фаху. Отримання педагогічних та методичних знань мала забезпечувати 
система підвищення кваліфікації [3; 4; 5].  

Наявність вченого ступеня викладача розглядалася, з одного боку, як свідчення високої 
наукової кваліфікації, з іншого боку – як необхідний критерій отримання звання доцента, 
професора, тобто кваліфікаційного підтвердження педагогічної компетентності. Дане 
положення справ випливало з наступних припущень: 

- предметно-дисциплінарна, наукова компетентність є достатньою для викладацької 
діяльності у вищій школі; 

- програми навчання в аспірантурі, докторантурі націлені на наукову, предметно-
дисциплінарну підготовку; 

- педагогічна діяльність викладача не має специфіки і не вимагає окремої підготовки. 
Наслідком такої ситуації було те, що викладачеві самому доводилося вирішувати, на 

основі яких принципів підбирати матеріал, як організувати заняття, як встановити 
взаємовідносини зі студентами. Найчастіше він спочатку відтворював зразки, а вже потім, 
через багато років, методом проб і помилок знаходив відповіді на багато питань [6]. 

Отже, за радянських часів спеціальної системи підготовки вузівських викладачів не 
існувало. Педагогічні вузи готували вчителів шкіл або середніх спеціальних навчальних 
закладів, а аспірантура і докторантура приділяли основну увагу дослідницькій діяльності 
аспірантів і докторантів. Невеликі курси з педагогіки, що читалися в рамках аспірантури, 
принципово не вирішували проблеми формування професійної компетентності майбутніх 
викладачів вищої школи. Курси підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних 
закладів найчастіше були націлені на розвиток умінь в області дисциплін, що викладаються. 

Розвиток системи вищої освіти в Україні, приєднання її до європейського освітнього 
простору актуалізувало увагу до підготовки науково-педагогічних працівників як основних 
агентів впровадження європейської стратегії розвитку освіти. 

Аналіз сучасного досвіду підготовки магістрів у зарубіжних країнах та в Україні 
свідчить про те, що формування педагогічної компетентності викладача вищого навчального 
закладу переважно відбувається на етапі його навчання в магістратурі. Так, у країнах 
Європейського союзу ступінь магістра надає можливість фахівцю працювати викладачем у 
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вищій школі, оскільки магістри отримують відповідну психолого-педагогічну підготовку [2]. 
Такий же досвід наявний і у країнах СНД, зокрема у Росії, Білорусі.  

У Росії ініціатива інституалізації підготовки майбутнього викладача вищої школи була 
почата приблизно в 1994 р. Дана діяльність проходила в кілька етапів. 

Протягом 1994-1996 років у рамках науково-технічної програми «Університети Росії» 
при активній участі співробітників Іванівського, Московського і Ярославського державних 
університетів був створений проект Педагогічного мінімуму для підготовки до педагогічної 
діяльності викладача вищої школи. 

У 1996 році наказом Госкомвуза Росії № 1318 (від 26 липня 1996 р.) було створено 
Науково-методичну раду з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у сфері 
психолого-педагогічних, соціально-економічних та інформаційно-технологічних дисциплін 
для викладацької діяльності у вищих навчальних закладах. На основі запропонованих 
проектів і критичних зауважень Рада розробила «Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту 
професійної програми, що забезпечує одержання додаткової кваліфікації «Викладач вищої 
школи», затвердженому в 1997 року Міністерством загальної та професійної освіти РФ. 

Наступним етапом процесу інституалізації стало затвердження в 2001 р. Міністерством 
освіти Росії нової редакції Державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки для 
отримання додаткової кваліфікації «Викладач вищої школи», які були введено в дію у 2002 
році.  Відповідно до даних Вимог у системі вищої освіти Росії магістрантам,  аспірантам та 
викладачам, які не мають педагогічної освіти, надається можливість навчання за додатковою 
професійною освітньою програмою з отриманням кваліфікації «Викладач вищої школи». 
При цьому призначенням освітньо-професійної програми є комплексна психолого-
педагогічна, соціально - економічна та інформаційно- технологічна підготовка до 
педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі на основі основної програми вищої 
професійної освіти. 

Підготовка викладачів вищої школи здійснюється у провідних вищих навчальних 
закладах Росії, зокрема у Московському та Санкт-Петербурзькому державних університетах, 
Московській державній консерваторії, у Красноярському державному університеті, 
Тюменському державному нафтогазовому університеті, Томському політехнічному 
університеті тощо. До переліку навчальних дисциплін у зазначених вищих навчальних 
закладах входять: історія вищої освіти; дидактика вищої освіти; нормативно-правові засади 
діяльності викладача у вищому навчальному закладі; методика навчання у вищому 
навчальному закладі; психологія  навчання у вищому навчальному закладі; психологія 
професійно-педагогічного спілкування; психологія інтелекту і креативності;  інформаційні 
технології в науці і вищій освіті; тренінг педагогічної риторики; іноземна мова (за 
програмою кандидатського екзамену); історія та філософія науки (за програмою 
кандидатського екзамену). 

Навчання майбутніх викладачів вищої школи триває від 1 до 2 років за індивідуальним 
навчальним планом, що включає передбачену програмою педагогічну практику у вищому 
навчальному закладі, підготовку та захист підсумкової атестаційної роботи з проблем вищої 
школи й організації освітнього процесу у вузі. Навчальне навантаження складає 1080 годин 
(згідно з навчальним планом). Після завершення навчання і успішного захисту випускний 
(дипломної) роботи видається державний диплом про додаткову (до вищого) освіту з 
присвоєнням кваліфікації «викладач вищої школи» [7]. 

У Білорусі також здійснюється розроблення, апробація та аналіз різних підходів до 
проектування психолого-педагогічної підготовки магістрантів до викладання у вищій школі. 
Так, у Білоруському державному університеті розроблена модель підготовки студента до 
педагогічної діяльності (в широкому сенсі слова: вчителів шкіл і викладачів вищих 
навчальних закладів), яка передбачає три рівні формування психолого-педагогічної 
компетентності: 
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перший – загальнопедагогічний (обов'язковий мінімальний), який забезпечує 
формування психолого-педагогічних компетенцій у студентів всіх спеціальностей, що 
навчаються на рівні бакалавра (курс «Основи психології та педагогіки» – 68 год.); 

другий – професійно-педагогічний або спеціальний, на якому студенти отримують в 
якості додаткової професійну педагогічну підготовку (рівень бакалавра) та, відповідно, 
кваліфікацію – «вчитель» (курси «Психологія» – 34год., «Педагогіка» –  34 год ., «Методика 
викладання дисципліни» – 34-68 год., спецкурси з освітньої проблематики – 24 год.); 

третій – поглиблено-педагогічний, на якому здійснюється підготовка студентів-
магістрантів різних спеціальностей до викладання профільного (базового) предмета (або 
суміжних предметів) у вузах, середніх спеціальних навчальних закладах, на старшому 
(ліцейному) ступені загальноосвітньої школи (курс «Педагогіка і психологія вищої школи» – 
68 годин, на 2 і 3 рівнях передбачена педагогічна практика)» [8]. 

В університеті також розроблена навчальна програма «Педагогіка і психологія вищої 
школи» для вищих навчальних закладів Білорусі.  

В Україні підготовка студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” 
розпочалася у 1998 – 1999 навчальному році згідно з “Положенням про освітньо-
кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”. У цьому Положенні визначено, що магістр – 
найвищий освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця в багатоступеневій системі вищої освіти 
України. Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає “поглиблену 
фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та 
науково-практичну підготовку” [9, с. 13]. Особливість запровадження рівня «магістр» 
полягала у тому, що для його набуття особливе значення мало надаватися не лише процесу 
підготовки до професійної, а й до науково-педагогічної діяльності. 

На сучасному етапі згідно із Законом України “Про вищу освіту”, магістр – це 
“освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні вміння й знання, 
достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру 
певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 
економічної діяльності” [10]. 

Особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”, повинна володіти 
поглибленими знаннями з обраної спеціальності, вміннями інноваційного характеру, 
навичками науково-дослідної (творчої), або науково-педагогічної, або управлінської 
діяльності, набути певний досвід використання одержаних знань і вміти продукувати 
(створювати) елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної 
діяльності. 

Відповідно до  Закону України “Про освіту”  і рішення Міністерства освіти і науки 
України право підготовки магістрів надається вищим навчальним закладам ІІІ-ІV рівнів 
акредитації за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності за IV рівнем 
акредитації з відповідної спеціальності. 

Підготовка магістрів здійснюється за напрямами та спеціальностями, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України та відповідає освітньо-професійним програмам, 
освітньо-кваліфікаційним характеристикам, навчальним планам, програмам навчальних 
дисциплін та іншим нормативно-правовим документам у галузі вищої освіти. 

Кваліфікація магістра відповідної спеціальності присвоюється особам, які за певний 
період виконали усі вимоги ОПП підготовки магістра, склали усі іспити, заліки, виконали 
індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом, підготували і захистили 
магістерську кваліфікаційну роботу. 

Вимоги до магістерської підготовки відображено і у Національній рамці кваліфікації, 
затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [11]. 
Згідно з цим документом кваліфікація магістра передбачає здатність розв’язувати складні 
задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання,  що 
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передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 

Дескрипторами освітньо-кваліфікаційного рівня магістр визначені наступні: 
знання: спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або 

професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального 
мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи;  

уміння: розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції 
знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;  

комунікація: зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 
пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 

автономність та відповідальність: прийняття рішень у складних і непередбачуваних 
умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

Отже, відмінністю програми магістерської підготовки є її випереджувальний характер, 
спрямованість на інноваційну діяльність, зокрема, і у галузі науки. На сьогодні магістратура, 
згідно з нормативно-законодавчою базою,  є ланкою у системі вищої освіти,  що забезпечує 
підготовку кадрів для науково-дослідної й науково-педагогічної діяльності. Підготовка 
магістрів спрямована на створення умов для творчого розвитку особистості й підготовку 
фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним, науково-
педагогічним, управлінським.  

Зауважимо, що зміст магістерської підготовки в Україні визначається нормативною та 
вибірковою частинами програми, яка розробляється у встановленому порядку з кожної 
спеціальності відповідно до Переліку спеціальностей, що визначений для освітньо-
кваліфікаційного рівня “спеціаліст, магістр” та окремих галузей знань для освітньо-
кваліфікаційного рівня “магістр”, та відображається в галузевих стандартах. Галузеві 
стандарти вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом є основою 
для професійної підготовки. 

Проведений аналіз галузевих стандартів вищої освіти показав, що, не зважаючи на 
нормативно закріплене право для магістрів здійснювати викладацьку діяльність,  стандарти 
більшості спеціальностей непедагогічного профілю, які є основою і визначають зміст 
професійної підготовки, зорієнтовані тільки на фахову освіту. В них не відображена науково-
педагогічна спрямованість підготовки. 

Так, наприклад, галузевий стандарт вищої освіти з підготовки магістра напряму 0501 
“Економіка підприємства” (2002) в переліку обов’язкових (нормативних) дисциплін в обсязі 
14  кредитів не передбачає психолого-педагогічної й наукової підготовки до професійної 
діяльності у вищому навчальному закладі. Галузевий стандарт вищої освіти з підготовки 
магістра напряму 0401 “Психологія” (2004) на науково-педагогічну підготовку передбачає з 
18 кредитів лише 2 кредити, відведених на дисципліни “Методика викладання у вищій 
школі” (1 кредит) та “Методика та організація наукових досліджень” (1 кредит). 

Отже, можна констатувати, що при визначенні нормативних дисциплін освітньо-
професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах магістратури, як правило, відбувається 
нехтування науково-педагогічною складовою підготовки. 

Для аналізу цілісного змісту (нормативної та варіативної складових) підготовки 
майбутніх викладачів в умовах магістратури у ВНЗ непедагогічного профілю  нами було 
проаналізовано 43 навчальних планів підготовки магістрів у 7 вищих навчальних закладах з 
усіх регіонів України. Результати проведеного аналізу змісту підготовки майбутніх 
викладачів вищої школи в умовах магістратури свідчать про недостатню усвідомленість 
викладачів та адміністрації вищих навчальних закладів актуальності і важливості підготовки 
магістрантів до науково-педагогічної діяльності.  

Так, дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» представлена у 
68% навчальних планів; кількість годин, відведених на цю дисципліну, коливається від 27 до 
162. Дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи»  включена до навчання у 59% 
вищих навчальних закладів; кількість годин, відведених на цю дисципліну, коливається від 
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54 до 162. Дисципліна «Методика навчання у вищій школі» входить до 43% навчальних 
планів;  кількість годин,  відведених на цю дисципліну,  коливається від 27  до 108.   
Дисципліна «Вища освіта і Болонський процес» включена до 61% навчальних планів; 
кількість годин, відведених на цю дисципліну, коливається від 27 до 108. Дисципліна 
«Організація навчального процесу у вищій школі» включена до 12% навчальних планів; 
кількість годин,  відведених на цю дисципліну,  коливається від 27  до 54.  Дисципліна 
«Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи» 
включена до 9% навчальних планів; кількість годин, відведених на цю дисципліну, 
коливається від 27 до 108.  

На наш погляд, показовим є факт, що педагогічна практика у різних її варіантах 
(асистентська, науково-педагогічна) є наявною лише у 37% проаналізованих навчальних 
планах. Її тривалість коливається від двох до чотирьох тижнів. 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз освітньої діяльності вищих навчальних 
закладів свідчить про те, що  проблема підготовки майбутніх викладачів ВНЗ в умовах 
магістратури на сьогодні залишається значною мірою невирішеною. В Україні існує розрив 
між якістю, яку забезпечує наявна підготовка викладачів вищої школи, і тими вимогами, що 
постають перед вищою освітою у зв'язку з розвитком суспільства.  На нашу думку,  пошук 
шляхів удосконалення підготовки викладачів, їх поширення, практичне використання та 
збереження в середовищі, що швидко змінюється, є головною умовою щодо забезпечення 
потреби України у висококваліфікованих науково-педагогічних кадрах [12].  
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В 

УСЛОВИЯХ МАГИСТРАТУРЫ 
 
Магистратура в соответствии с нормативно-законодательной базы высшего образования 

является звеном, осуществляющим подготовку кадров для научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности. Ее задачей является обучение студентов современной 
методологии и методике научного познания, подготовка их к научным исследованиям и 
преподавательской деятельности. Проведенный анализ отраслевых стандартов высшего 
образования показал, что стандарты большинства специальностей ориентированные только 
на профессиональное образование. Это свидетельствует о том, что проблема подготовки 
будущих преподавателей вузов на сегодня остается в значительной степени нерешенной. 

Ключевые слова: высшее образование, образовательно-квалификационный уровень, 
магистратура, будущий преподаватель высшей школы 
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ANALYSIS OF EXPERIENCE TRAINING FUTURE HIGH SCHOOL LECTURERS IN 
MAGISTRACY 

 
In accordance with the legal and regulatory framework of higher education magistracy is a link, 

training of staff for research and pedagogical activities. Its mission is to educate students of modern 
methods and methodology of scientific knowledge, to prepare them for research and teaching. The 
analysis of industry standards for higher education has shown that the standards of most professions 
focused only on professional education. This indicates that the problem of training future teachers of high 
schools today remains largely unsolved. 
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МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ 

ПРОЕКТІВ У ПРАКТИКУ ДНЗ 
 
У статті розглянуто педагогічну інновацію – впровадження у практику методу психолого-

педагогічного проектування. Окреслено основні завдання у підготовці сучасного вихователя ДНЗ, 
що полягають у зміні відношення педагога до вихованців як до рівноправного партнера у процесі 
спільної продуктивної діяльності.  Запропоновано методичні рекомендації для педагогів у 
підготовці до проектної діяльності. Визначено особливості реалізації даної технології, яка 
сприяє комплексній реалізації  завдань дошкільної освіти, дає можливість кожному учасникові 
виявити свою індивідуальність заради спільного результату, дозволяє залучити до активної 
співпраці батьків та  громадськість. 

Ключові слова: метод проектів, психолого-педагогічне проектування, етапи проектної 
діяльності, вимоги до педагога-новатора.  

 
Актуальність проблеми.  В ХХІ столітті,  умовах активного пошуку ефективних 

методик, технологій, які б забезпечували ефективність, якість та результативність освітнього 
процесу, на перший план виступає випереджаючий розвиток дитини, формування творчої 
особистості, яка проектує і організовує своє життя, доцільно перетворює навколишній світ. 
Великий досвід та успіх європейських педагогів, американських дослідників та доробок 
вітчизняних вчених дають можливість педагогам практикам, враховуючи сучасні вимоги 
суспільства,  розробляти і впроваджувати нові підходи щодо виховання та навчання дітей. 
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У Законі України “Про дошкільну освіту” зазначена необхідність модернізації першої 
освітньої ланки, вдосконалення її змісту, осучаснення навчально-виховних технологій, 
приведення їх у відповідність до вимог сьогодення.  У Коментарі до “Базового компонента 
дошкільної освіти в Україні”, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” 
окреслені оновлена мета і пріоритети розвитку дошкільної освіти,  а саме –  “Сучасна 
дошкільна освіта повинна носити характер інноваційної діяльності. Використання сучасних 
виховних і навчальних технологій є пріритетним напрямом розвитку…” [1, с. 16]. 

Одним із найбільш використовуваних  в дошкільній педагогіці є метод проектів, 
зокрема технологія психолого-педагогічного проектування, яка цілісно поєднує здобутки 
психологів, педагогів-новаторів, знання з історії розвитку педагогіки і акумулює у 
технологію, що дозволяє застосовувати її відповідно до сучасних вимог освіти. Розвиток 
методу проектів у вітчизняній педагогіці пов’язаний з іменами відомих педагогів – В. 
Шульгіна, М.Крупеніна, В.Ігнатієва, С.Шацького, особливу увагу привертає інноваційний 
проект Р. Курбатова, побудований на синтезі методу проектів і  “школі діалогу культур”, 
який спрямований на впровадження інтегрованих освітніх знань, базується на теорії 
педагогіки співробітництва. 

Останнім часом у зв’язку із встановленням парадигми особистісно орієнтованої освіти, 
метод проектів переживає друге народження, як ефективна педагогічна технологія. Все 
частіше на сторінках педагогічного часопису “Дошкільна освіта” методисти, вихователі 
діляться власним досвідом у продуктивному використанні методу проектів: З.Плохій, 
Н.Ярушева, Г.Градецька, А.Ромашкіна, В.Кочергіна, Л.Новіцька, М.Веракса, Г.Пантєлєєв. 
Дані публікації конкретизують наукові розробки Н.Лисенко, Л.Калуської, М.Отрощенко, 
Л.Фесюкової, О.Марінушкіна, Г.Шубіної, І.Дичківської, що дає можливість назвати метод 
психолого-педагогічного проетування одним з перспективних у розвитку сучасної 
дошкільної освіти.  

Формулювання цілей статті. Метою нашої статті є визначення методичних 
особливостей впровадження технології психолого-педагогічного проектування в роботу зі 
старшими дошкільниками як засобу формування життєвої компетентності, що сприятиме 
суттєвому підвищенню професійного рівня педагогів, реалізації компетентнісної парадигми 
вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Метод проектів не є принципово новим у світовій 
педагогіці. В його основу було покладено педагогічні ідеї гуманізму американського 
філософа Джона Дьюї (перша половина ХХ століття),  який був засновником педагогіки 
прагматизму. Її суть – істинне все те, що приносить користь. Центральною фігурою у процесі 
навчання Д. Дьюї ставив  дитину і вважав, що дитинство – це не підготовка до життя, а 
повноцінне життя. 

У 20-их рр.  у Радянському Союзі також робилися спроби включати елементи 
проектного навчання у вигляді самостійних домашніх завдань. Проте у 1931р. ці спроби 
зазнали нищівної критики, були проголошені педагогічним прожекторством (прожекторство 
– порушення закономірностей та принципів навчання і виховання, що полягає у 
невідповідності реальним можливостям навчального закладу) і заборонені.  

Ідею проектів у педагогіці згодом розглядають у пізніший час і відомі українські вчені 
ХХ століття (  А.  Макаренко,  В.  Сухомлинський,  Г.  Ващенко,  І.  Іванова,  Б.  Ананьев,  В.  
Беспалько та ін). Ці проекти мали як індивідуальний (акмеологічний проект – механізм 
програмування дій у розвитку особистості від “я є”  до програмованого “я повинно бути”),  
так і колективний (методика колективних творчих справ) характер. Для проектної діяльності 
характерною є спільна робота педагога та вихованця з рівним статусом обох сторін. 
В.Сухомлинський підкреслював,  що педагогіка може набути рис проектуючої науки,  якщо 
достатньою мірою опиратиметься на психологічні знання, відійде від емпіричних 
узагальнень у досягненні цілей виховання, навчання і розвитку, використовуватиме 
цілепокладання, системний підхід, моделювання, активне перетворення педагогічної 
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діяльності. Вчений називав проектування найголовнішою сферою єднання теорії та 
практики.  

Отже, система проектування є керованою організаторсько-педагогічною системою. 
Мета її полягає у створенні та реалізації побудованого на суб’єт-суб’єктній взаємодії 
оптимального навчально-виховного процесу. Проектувальна технологія ґрунтується на 
позиціях педагогіки прагматизму, що передбачає погляд на виховання як на постійну 
реконструкцію досвіду дітей, а також відповідність їхнім інтересам і потребам. Її 
прихильники відстоюють “принцип пізнання за допомогою діяльності”, розглядаючи 
діяльність як різновид творчої роботи, де дитина виступає її активним учасником. 

Різноманітність форм взаємодії педагога і дітей в умовах дошкільного навчального 
закладу створює підґрунтя для самореалізації і творчості кожного учасника освітнього 
процесу, дає можливість вихованцям реалізувати своє право на розвиток відповідно до своїх 
інтересів і здібностей, а також неодноразово застосовувати  набуті знання і вміння у 
специфічно дитячих видах діяльності та реальному житті. 

Значення та роль психолого-педагогічного проектування виховного процесу обумовлені 
тим, що воно слугує єднальною ланкою між теорією і практикою виховного процесу. 

Спроектувати педагогічний процес – означає спроектувати діяльність вихователя та 
діяльність вихованця в їхній взаємодії. Таке проектування системи індивідуально-
розвивальної взаємодії набуває моделі цілісного проекту, компонентами якого є: психолого-
педагогічна діагностика фізичного, психічного, соціального розвитку дитини; окреслення 
педагогічних завдань; організація спільної діяльності педагога і вихованців; моніторинг 
динаміки та рівнів активності дітей, корекція; аналіз і прогнозування виховних ситуацій 
міжособистісної взаємодії на індивідуальному й груповому рівнях. 

З метою виявлення рівня соціально-емоційної компетентності дітей потрібно провести 
психолого-педагогічне обстеження дошкільників, за результатами якого виявляється рівень 
соціально-емоційної компетентності дошкільників для створення на діагностико-
прогностичній основі цілісної системи, що забезпечує входження дитини у світ людських 
стосунків. 

Проблема розвитку соціальної компетентності та емоційної спрямованості дошкільника 
на довкілля та самого себе належить до однієї з найважливіших у дитячій психології та 
педагогіці. 

Закономірно, що в такому разі питання взаємодії людини та соціального середовища, а 
точніше, ступінь формувального впливу середовища на людину, набувають нового життя. 
Постановка питання полягає вже не у визнанні чи запереченні ролі середовища, в 
особистісному розвитку суб’єкта, а в способах його педагогічного використання. Тобто 
вектор уваги нині зміщується на використання виховних ресурсів соціального середовища, 
яке можливе за умови створення його особливого нового типу – виховного. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні одним із головних завдань 
дошкільної освіти на сучасному етапі визначено “…навчати жити у злагоді з довкіллям та із 
самим собою,  адекватно реагувати на події,  оптимістично ставитися до життя,  довіряти 
людському оточенню, відчувати себе захищеним ним, орієнтуватися в ньому” [1, с. 16]. 

Концепція дошкільного виховання та Базовий компонент дошкільної освіти визначають 
сучасний дошкільний навчальний заклад як “інститут соціалізації”, призначення якого – 
забезпечити можливість адаптації дитини від народження до шести-семи років, сформувати 
ціннісне ставлення до світу, навчити особистісного існування, озброїти дошкільника 
елементарною наукою і мистецтвом життя. 

Проблема соціалізації особистості на етапі дошкільного дитинства набуває сьогодні 
особливої актуальності. За дослідженнями останнього десятиліття (С.Литвиненко, 
С.Курінна,  І.Печенко та ін.),  старший дошкільний вік розглядається як кінцевий етап 
початкової ланки соціалізації особистості на рівні дошкільного навчального закладу, як 
сензитивний період для засвоєння сукупності суспільних норм. По суті соціалізація означає 
включення дошкільника до певної соціальної спільноти, групи, дитячого колективу, 
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визнання його законів, норм, правил існування, тобто його гармонійну адаптацію в 
суспільстві. 

В. Сухомлинський наголошував: “Увести дитину в складний світ людських стосунків – 
одне з найважливіших завдань виховання”[7]. 

У дошкільному дитинстві складається такий важливий показник розвитку 
самосвідомості як усвідомлення себе в часі. Спочатку дитина живе тільки своїм теперішнім. З 
набуттям і усвідомленням досвіду їй стає доступним розуміння свого минулого. Старший 
дошкільник просить дорослих розповісти, яким він був маленьким, задоволено згадує епізоди 
недалекого минулого. Не усвідомлюючи змін, що відбуваються в ньому з часом, розуміє, що 
раніше був інакшим.  Його цікавить також минуле близьких людей.  У дошкільника 
формується здатність усвідомлювати майбутнє: він хоче піти в школу, освоїти професію, 
вирости, щоб набути певних переваг. 

Інтерес дитини до себе в часі (минулому, теперішньому, майбутньому) постійно 
посилюється. Вона не лише звертається до дорослого за розповідями про себе в минулому, а й 
згадує це самостійно. Події власного минулого і себе у ньому дитина оцінює об’єктивно, 
висловлює критичні зауваження.  Про майбутнє думає з надією,  вірить у здійснення своїх 
бажань, оскільки в ньому не здійснила жодних проступків. Минуле, теперішнє і майбутнє 
дитина сприймає як можливість усвідомити себе в житті в усіх часових вимірах.  Завдяки 
цьому перспектива, що відкривається перед нею, стає її надбанням, визначає розвиток її 
особистості. Дитина спільно з близькими дорослими вибудовує проект свого майбутнього, за 
яким вона бачить себе хорошою (доброю) і успішною; сильною, вольовою, розумною 
(хлопчик) і привабливою, розумницею (дівчинка); завжди піклуватиметься про близьких, 
любитиме маму;  зробить усе,  щоб на землі був мир і не було війни,  щоб усі були здорові і 
щасливі; стане вчителем, лікарем, садівником тощо. Дитина, яка нормально розвивається, 
сповнена добрих намірів на майбутнє, що живить її позитивну самооцінку, прагнення добре 
ставитися до всіх, хто й оточує. 

Автором теорії психолого-педагогічного проектування для дітей дошкільного віку є 
вчені  Т. Піроженко та С. Ладивір. Згідно даної технології, психолого-педагогічне 
проектування –  це проект (форма перспективного планування)  діяльності дітей,  в якому 
об’єднані: 

– бажання й прагнення дітей; 
– завдання педагога, які випливають із галузевої програми; 
– варіативність форм, методів і засобів розливальних дій вихователя; 
– психологічні закономірності природного розвитку спільної діяльності дітей і 

дорослого (від бажання – до творчого рівня реалізації задуму). 
Наявність у дітей можливостей:  
– самостійного пошуку засобів досягнення мети партнерів, часу  й місця реалізації 

задуму; 
– випробовувати свої сили, поєднуючи їх з бажаннями; 
– практично застосовувати набуті знання й навички у взаємодії з дорослими та 

ровесниками; 
– реалізовувати своє природне прагнення діяти творчо, активно виявляти своє 

ставлення до людей і середовища; 
– діяти із проявами обдарованості реалізувати себе в умовах співпраці з однолітками, 

які здатні їх зрозуміти[4]. 
Педагог виступає координатором діяльності. Він повинен розуміти, що успіх людини в 

сучасному світі багато в чому визначається її здатністю організовувати своє життя як проект: 
визначити далеку та близьку перспективи, окреслити план дій, ресурсів для виконання і, 
реалізувавши його, оцінити, чи вдалося досягти поставленої мети.  

Для успішного впровадження проектної діяльності у дитячому колективі педагог із 
викладача перетворюється на помічника, порадника, який завжди перебуває не “над 
дитиною”, а поряд з нею. Важливо, щоб між учасниками навчально-виховного процесу 
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переважав демократичний стиль взаємин, який передбачає розуміння і прийняття 
дошкільника таким, який він є, прояв поваги до дитини та її батьків – учасників проекту, 
надання їм педагогічної підтримки. 

Щоб підготуватися до впровадження проекту педагогу необхідно: 
 1. Визначити тему проекту на основі вивчення інтересів дітей.  
 2. Розробити з урахуванням алгоритму проектної діяльності орієнтовний хід проекту, 

який спрямований на досягнення мети. 
 3. Ознайомити батьків з темою проекту. 
 4. Створити умови для висування проблеми, необхідної для організації проектної 

діяльності.  
 5. Збирати, накопичувати матеріал до різних видів діяльності дітей. 
 6. У випадку необхідності, залучити фахівців (музичний керівник, психолог та інші) до 

здійснення відповідних розділів проекту. 
 7. Орієнтовно визначити продукт для підсумкової презентації. 
 Діяльність педагогів разом з дітьми можуть уточнюватися доповнюватися впродовж 

усього процесу. Методика передбачає систему поетапної діяльності дітей і педагога за 
алгоритмом [5, с.13]. 

На І етапі педагог має найбільшу активність. Він створює ситуації, які викликають 
зацікавленість наміченою темою та емоційний підйом дітей. Після цього з’ясовує, що відомо 
і освоєно в діяльності дітьми з цієї теми.  

 Вдало створена педагогом проблемна ситуація необхідна як поштовх для відкриття 
нового знання або способу дії, вона активізує пізнавальну діяльність дитини. Для постановки 
проблемного запитання педагогу необхідно створити конкретну основу, на яку буде 
спиратися проблема. Це може бути камінець принесений вихователем, розглядання якоїсь 
ситуації або картини, фото незвичайного будинку, георгіївська стрічка, зустріч з кимось або 
чимось, коробка цікавинок тощо. Виявлення проблеми підводить дитину до необхідності 
вирішення протиріч, включає дитину в пошук невідомого, в процес закріплення умінь і 
навичок. Саме проблемність забезпечує постійну відкритість дитини до нового. Перший етап 
закінчується визначенням мети.  

На ІІ етапі виникають у дітей різні пропозиції, спрямовані на вирішення поставленої 
проблеми.  На цьому етапі планується робота над проектом,  яка розширює знання,  
вдосконалює навички у дітей, визначається місце кожного учасника проекту в ньому.  

На ІІІ етапі відбувається практичне втілення проекту. Діти працюють індивідуально, в 
підгрупах з матеріалами з різних видів діяльності за власним вибором.  Під час роботи за 
темою проекту може відбуватися корекція задуму у зв’язку з появою несподіваних перешкод 
або знахідок не прогнозованих заздалегідь. До роботи над проектом можуть залучатися 
батьки. 

ІV етап проекту – презентація продукту. Форма презентації повинна бути яскравою, 
цікавою і продуманою таким чином, щоб висвітлити внесок кожної дитини, а також батьків 
та педагогів. На дійство можна запросити гостей. Саме на цей момент припадає найвища 
точка емоційного напруження, її необхідно посилити соціальною значущістю проекту. 

V  етап –  завершальний етап проекту.  Він присвячений аналізу того,  як відбувався 
проект. Але це не звіт перед педагогом та іншими дітьми “що я зробив чи запам’ятав”, а 
скоріш згадування з опорою на символи і продукти проекту про те, як працював кожний над 
ним, самоаналіз своєї роботи, відкриттів, виявлення бажань і нових можливостей, 
задоволення від праці, колективної діяльності. В процесі обговорення можуть виникнути 
нові проблеми, які є поштовхом до нового проекту.  

На кожному етапі проектної діяльності відбувається спілкування. Завдяки 
застосуванню різних методик дитина отримує корисну інформацію, з’ясовує нові для себе 
знання і факти, здійснює відкриття, які мають особистісне значення. У дитини формуються 
способи розумової діяльності (аналіз, конкретизації, порівняння, систематизація, 
узагальнення тощо). Вона переймається емоціями та почуттями інших, отримує досвід 
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роботи в групі. Взаємини між учасниками проектної діяльності регулюються саме засобами 
спілкування, формуються моральні засади особистості, розвиваються комунікативні вміння 
дітей. Спілкування спонукає їх до самопізнання. За рахунок реальності результату проектної 
діяльності дитина має можливість відчути задоволення від власної роботи. 

Усі проекти проводяться у межах дошкільного навчального закладу, але трапляються 
особистісні, індивідуальні проекти (в образотворчій та словесній творчості), які можуть 
виконуватися з батьками.  

На етапі розробки змісту занять, ігор, прогулянок, спостережень, екскурсій та інших 
видів діяльності, пов’заних із темою проекту, для успішного здійснення проекту педагогам 
важливо ретельно продумати та організувати у ДНЗ предметне середовище таким чином, 
щоб воно було засобом до пошукової та інших видів діяльності. Наприклад, працюючи над 
екологічним проектом, у книжковому куточку можна виставити яскраві книги – енциклопедії 
для дітей, альбоми із зображенням рослин, звірів, птахів, “Червону книгу” природи. В 
ігровому куточку необхідно систематизувати і поставити ігри на екологічну тему. В груповій 
кімнаті добре б було організувати “фітобар”, щоб на коробочках із фіточаями діти наклеїли 
зображення рослини, з якої виготовлений чай. На території дитячого садка необхідно 
організувати екологічну стежку, підготувати екскурсоводів (дітей) і проводити подорожі 
цією стежкою для своїх товаришів, малюків, гостей, батьків. 

До організації проектної діяльності дітей бажано залучати батьків та родичів. За темою 
проекту вихователь з дітьми планують роботу,  яку потім можуть виконувати разом з 
батьками. (підготувати макет лісової галявини, альбом із малюнками рідкісних рослин, 
гербарій польових квітів, розклеювання листівок тощо). Важливо, щоб запропоновані для 
спільної роботи завдання були не дуже об’ємними і виконувалися охоче та з радістю. За 
необхідністю вихователь надає довідковий, практичний матеріал або рекомендації, де його 
можна знайти.  

Фактори успішного впровадження проектної діяльності: 
 – облаштоване середовище для самостійної творчої діяльності дітей, яке створює 

педагог; умови, в яких дитина відкриває нові знання, вирішує проблеми, опановує способи 
дій;  

 – співпраця та співтворчість вихователів, дітей, батьків, а інколи й усього персоналу 
дитячого садка;  

 – психолого-педагогічні умови, які є основою для співробітництва між педагогом і 
дитиною; 

 – застосування проблемних запитань, які викликають у дитини необхідність шукати 
відповідь, рішення задачі, загадки і обов’язково відповідають життєвому досвіду і рівню її 
розвитку; 

 – освітній процес будується не стільки на логіці навчального предмета, скільки на 
логіці діяльності дитини. Вона має особистісний сенс для дитини, підвищує його мотивацію 
в навчанні, забезпечує вихід кожної дитини на свій рівень;  

 – кожен із учасників проекту має отримати задоволення від почуття впевненості в собі, 
від спілкування одне з одним і від спільного виконання проектного завдання;  

 – відсутність змагання задля збереження пізнавальної активності, саморозвитку, 
виконання змістовної мети діяльності; 

 – урахування в організації проектної діяльності вікових особливостей мислення дітей, 
образного та почуттєвого сприймання [6, с. 20-21]. 

При розробці кожного тематичного циклу враховували етапи, що передбачені 
технологією психолого-педагогічного проектування: мотиваційний, інформаційний, 
репродуктивний, узагальнюючий, творчий та рефлексивно-оцінювальний. 

На першому етапі педагоги намагаються сприяти створенню внутрішньої мотивації 
дітей, яка перетворить педагогічну задачу в прагнення, бажання кожного реалізувати 
спільний задум. Педагог підсумовує діяльність на кожному етапі і нагадує дошкільникам про 
основну мету проекта.  
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Під час спостережень та ігрової діяльності вихователі визначають словниковий запас, 
обсяг та рівень знань із запропонованої теми, особливості індивідуального особистісного 
розвитку дошкільників. По закінченню реалізації проекту  всі отримані результати 
узагальнюються та створюється банк даних про розвиток кожного вихованця. 

Оволодіння дітьми новими знаннями за темою проекту відбувається впродовж всього 
інформаційного етапу, основним завданням якого є формування у дітей вміння здобувати 
знання з різних інформаційних джерел шляхом самостійного пошуку, розв’язання 
проблемних ситуацій, пізнавальних завдань. Саме на цьому етапі вихователі максимально 
поєднують різні інноваційні технології, методики та авторські програми: “Будинок вільної 
дитини” (М. Монтессорі), школа раннього читання (Г. Домана, М.Зайцева), розвиток творчих 
здібностей (Л. Шульги, Г.Альтшуллера), розвиваючі ігри (Б.Нікітіна), програма художнього 
виховання “Кольорові долоньки” (О. Ликової)  тощо. 

Під час репродуктивного етапу вихователі створюють умови для того, щоб діти могли 
застосувати отримані знання, уміння та навички на практиці, спонукають вихованців до 
активного мислення та творчої роботи, використовуючи  образотворчу діяльність та різні 
види дитячої праці. 

Під час узагальнюючого етапу вихователь ставить за мету виявити, наскільки  цілісні 
уявлення дітей про оточуючий світ, відслідковує розвиток базових якостей, елементарний 
природодоцільний світогляд, моральне зростання, наявність передумов логічного мислення.  

Творчий етап проектної діяльності – особливий і найбільш насичений, адже 
реалізуються усі найсміливіші  дитячі проекти. Цей етап стимулює  креативність, здатність 
дитини до творчого рішення, сприяє прояву творчих здібностей. 

На останньому –  рефлексивно-оцінювальному етапі –  вихователь з дітьми  ніби 
здійснює  подорож до країни Книг, що допомагає усвідомити набутий досвід, порадіти своїм 
і чужим успіхам, вчить оцінювати себе і свою діяльність. 

Висновки. Психолого-педагогічне проектування (П-3 технологія) – це проект спільної 
діяльності дорослих та дітей, у якому поєднані: бажання, прагнення дитини; педагогічна 
варіативність форм, методів, засобів розвивальних впливів вихователя; психологічні 
закономірності природного розвитку спільної діяльності дітей і дорослих (від бажання – до 
творчого рівня реалізації задуму). 

Педагогічна технологія психолого-педагогічного проектування об’єднала багато 
відомих і нових методів та прийомів (тематичне планування, творчі завдання, мотивація 
діяльності, узагальнення, проблемні ситуації) в гнучку систему. Реалізація всіх етапів 
проектної діяльності сприяє гармонійному збалансованому розвиткові дитячих фондів 
“Хочу”, “Можу” і “Буду”,  забезпечують розвиток у дитини знань та вмінь у роботі з книгою, 
набуття необхідних для життєдіяльності знань навичок у спільній трудовій діяльності, що 
можна простежити шляхом моніторингу готовності випускників дошкільного навчального 
закладу до шкільного життя. 

Технологія психолого-педагогічного проектування не передбачає зміни форм і методів 
роботи педагога. Вона базується на кардинальних змінах у психології педагога та його 
взаємовідносинах з вихованцями. Кожен педагог, який хоче працювати по новому, має 
усвідомити, що його навчальний вплив не може здійснюватись без реальної активної 
діяльності самої дитини. Що саме діяльність формує психіку, а бездіяльність (пасивне 
сприймання інформації, відсутність можливостей випробовувати свої сили) веде до 
депривації особистості, обмеження можливостей як дорослого так і дитини. Зміна відношення 
педагога до вихованців полягає в тому, що він має сприймати кожну дитину як рівноправного 
партнера, як особистість.  

Використання проектної технології в роботі дошкільного навчального закладу сприяє 
комплексній реалізації  завдань дошкільної освіти, дає можливість кожному учасникові 
виявити свою індивідуальність,  дозволяє залучити до активної співпраці батьків та  
громадськість. 
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Дудник А.А. 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ПРОЕКТРОВ В 

ПРАКТИКУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассмотрено педагогическую инновацию – внедрение в практику  метода 
психолого-педагогического проектирования. Определено основные задания для подготовки 
современного воспитателя ДОЗ, которые предполагают изменение отношения педагога к 
воспитанникам как к равноправным партньорам в процессе общей продуктивной деятельности. 
Предложено методические рекомендации для педагогов в подготовке к проектной 
деятельности. Описано особенности реализации данной технологи, которая способствует 
комплексной реализации заданий дошкольного образования, дает возможность каждому 
участнику проявить свою индивидуальность во благо общего результата, предполагает 
активное взаимодействие с семьей и общественностью. 

Ключевые слова: метод проектов, психолого-педагогическое проектирование, этапы 
проектной деятельности, требования к педагогу-новатору. 

 Dudnyk Olexandra 
METHODICAL PREPARATION OF PEDAGOGUES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 

PROJECT MENTHOD IN PRACTICE PEI (PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION) 
 

The article deals with pedagogical innovation - implementation in practice of the method of psycho-
pedagogical designing. It’s defined the basic tasks in the modern educator preparation of PEI, that 
consisting in changing the attitude of teacher to disciples as to an equal partner in the process of joint 
productive activity. It’s proposed the methodical recommendations for pedagogues in the preparation for 
the project activity. It’s fixed the peculiarities of realization of this technology, which cooperates for the 
comprehensive realization of tasks of Early Childhood Education, affords the opportunity for each 
participant to discover their individuality for the common result,  allows to  attract to the  active 
cooperation  parents and the public. 

Keywords: project method, psycho - pedagogical designing, the stages of the project activity, 
demands for pedagogue - innovator.  
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АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
У статті розглянуто проблему адаптації студентів першого курсу до умов навчання у 

вищій педагогічній школі та роль умінь професійної самоорганізації в цьому процесі; визначено 
основні труднощі адаптації першокурсників до навчального процесу у виші й основні причини 
зниження їх успішності у навчанні порівняно із загальноосвітньою школою; обґрунтовано шляхи 
формування умінь професійної самоорганізації як засобу підвищення ефективності адаптації 
студентів до навчання у вищій школі. 

Ключові слова: майбутні вчителі, адаптація, самостійність, уміння професійної 
самоорганізації, навчальний процес у вищій школі. 

 
Студентство в Україні складає вагому частку суспільства, яка зайнята специфічною 

працею – навчанням. Проблема підвищення якості підготовки майбутніх фахівців завжди 
привертала увагу дослідників. Результативність її вирішення багато в чому залежить від 
рівня адаптації студентів до навчального процесу у вищій школі. Зі вступом до вищого 
навчального закладу юнаки і дівчата потрапляють у нові,  незвичні для них умови.  Це 
спричиняє виникнення проблем, пов’язаних з недостатньою психологічною готовністю до 
нових умов навчання, з руйнуванням вироблених у вихованців середньої школи  навичок, 
звичок, ціннісних орієнтацій, необхідністю пристосовуватися до нового колективу, 
невмінням здійснювати психологічну саморегуляцію власної діяльності та поведінки.  

Причини низької успішності першокурсників пояснюються тим, що вони мають 
недостатній рівень підготовки до виконання своїх навчальних обов’язків та не завжди 
можуть адаптуватися до умов навчання в педагогічному університеті. В. Сластьонін 
зазначає, що «першокурсники – це особлива категорія молоді. Перший рік навчання у вищій 
школі – особливий етап соціально-психологічної адаптації студентів до нових умов життя та 
діяльності» [4, с. 64]. 

Питанню адаптації студентів першого курсу до умов навчання у вищому навчальному 
закладі багато уваги в своїх дослідженнях приділяють Н. Березовін, В. Буряк, Н. Войтович, 
М. Левченко, А. Мороз, Л. Морозова, В. Сластьонін та інші. Недооцінка або ігнорування 
викладачами особливостей соціально-психологічної адаптації призводить до зниження 
зацікавленості майбутніх учителів в отриманні професійно необхідних знань, виникнення 
невідповідності між очікуваними та дійсними результатами у навчанні, обумовлює розвиток 
невпевненості у правильності вибору професії та власних можливостях оволодіти нею. Як 
слушно зазначає Л. Кондрашова, причини перших неуспіхів у навчальній роботі, низького 
рівня пізнавальної активності та самостійності студентів під час оволодіння навчальним 
матеріалом потрібно шукати не у небажанні, а у невмінні студентів швидко пристосуватися 
до вимог вищої школи і стати активним учасником пізнавальної діяльності [3, с. 431]. 

Мета статті полягає у дослідженні особливостей адаптації студентів-
першокурсників до умов навчання у вищій школі та обґрунтуванні шляхів формування умінь 
професійної самоорганізації як засобу підвищення ефективності адаптації студентів.  

У психолого-педагогічній літературі виокремлюють формальну та творчу форми 
адаптації студентів до умов навчання у вищій школі,  які суттєво відрізняються за своїм 
змістом, мотивами та результатами [3, с. 432]. 

Формальна адаптація характеризується тим, що студенти пристосовуються до умов 
навчання в університеті не для поглиблення професійно необхідних знань, а з метою 
уникнення непорозумінь та дорікань з боку викладачів. Цей вид адаптації викликає 
формалізм, догматизм, відсутність ініціативи у студентів під час навчання.  

Творча адаптація передбачає залучення студентів до активної навчально-пізнавальної 
діяльності, що сприяє вдосконаленню у них методики та технології навчальної роботи, 
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розширенню досвіду пізнавальної роботи, розвитку позитивної мотивації учіння, 
формуванню нестандартних підходів до вирішення навчальних проблем та задач.  

Ми погоджуємось з точкою зору В. Сластьоніна, який зазначає, що процес адаптації 
першокурсників до умов вищої школи ускладнюється певними труднощами, які можна 
поєднати в декілька груп [4, с. 64]: 

1. Труднощі саморегулювання поведінки і діяльності – слабкість волі, невміння 
управляти собою, дотримуватись режиму дня, організовувати власний побут та дозвілля. 

2. Проблеми з організацією розумової праці – невміння конспектувати лекції, 
працювати з книгою, психологічно-моральна незадоволеність, невпевненість у власних 
силах, швидка втомлюваність. 

3. Труднощі, пов’язані з відривом від батьків та шкільного колективу. 
4. Психологічна непідготованість студентів до оволодіння професією вчителя.  
Виникнення зазначених проблем пояснюється значним збільшенням обсягів 

самостійної роботи у вищій школі порівняно із середньою загальноосвітньою школою і 
специфічним емоційним станом першокурсників (особливо на початку першого семестру). 
Цей емоційний стан виникає як результат несвідомого співвіднесення попередніх очікувань 
першокурсника від навчання у вузі та його перших вражень від цього процесу.  Можна 
припустити, що його очікування від навчання породжують як піднесення, ейфорію, так і 
певну тривогу, пов’язану з побоюванням різного роду неуспіху як у навчальній, так й у 
міжособистісній сферах [2, с. 25-29].  

Для якісної організації самостійної навчальної діяльності студенти повинні володіти 
системою умінь професійної самоорганізації. Ми пропонуємо розглядати уміння професійної 
самоорганізації як здатність особистості самостійно визначати мету та першочергові 
завдання, організовувати їх поетапне вирішення, контролювати цей процес та аналізувати 
отримані результати з метою подальшого розвитку, вдосконалення професійно необхідних 
рис характеру та здібностей для підвищення рівня професіоналізму майбутнього вчителя. 
Але у переважної більшості студентів І курсу уміння та навички самоорганізації або відсутні, 
або недостатньо розвинені. Так, аналіз результатів зимової сесії на різних факультетах 
педагогічного університету свідчить про те, що на перших курсах спостерігаються найнижчі 
показники успішності. Цікаво, що подібна ж ситуація, за даними Б. Петрова, В. Семиченко, 
Н. Шафаржинської, спостерігалась і у 70–80-і роки ХХ ст. у багатьох університетах та 
інститутах різного профілю (медичних, педагогічних, технічних). На наш погляд, причина 
такої ситуації полягає у несформованості у переважної більшості першокурсників умінь 
самоорганізації власної діяльності. На підтвердження цього припущення студенти молодших 
курсів зазначають наступні причини зниження успішності їх навчання в університеті: 

1.Невміння правильно розподіляти свій час (45%); 
2. Нестача необхідної навчальної літератури(19,6%); 
3. Недостатня теоретична підготовка у загальноосвітній школі (14,8%); 
4. Відсутність індивідуальних консультацій для студентів (10,8%); 
5. Відсутність інтересу до професії (9,8%) [1, с. 58]. 
Успішна адаптація до умов навчання залежить від вибору певної стратегії навчальної 

діяльності і напрацювання операційних механізмів для її здійснення. Ця стратегія з високою 
ймовірністю забезпечує максимально повну самореалізацію особистості в умовах вишу. 
Уміння реалізувати себе в багатьох формах діяльності,  передбачених у виші,  і визначають 
адаптованість до студентського життя.  

Ми погоджуємось з позицією В. Буряка, який пропонує визначити для студентів-
першокурсників «перехідний етап» між системою навчання в середній та вищій школі. Перш 
за все, це стосується організації контролю та перевірки знань студентів на початку навчання 
у вищій школі. Але систематичні контроль та перевірка корисні лише на І курсі – студенти 
старших курсів повинні орієнтуватися не стільки на зовнішній контроль власної діяльності, 
скільки використовувати навички самоконтролю і самооцінки.  
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Основний зміст процесу адаптації студентів молодших курсів полягає у формуванні 
нового ставлення до професії; засвоєнні нових навчальних норм, оцінок, способів й прийомів 
самостійної роботи та інших вимог; пристосуванні до нового типу навчального колективу, 
його звичаїв та традицій; оволодінні новими видами діяльності; пристосуванні до нових 
умов побуту у гуртожитку, нових форм використання вільного часу.  

Оволодіння першокурсниками уміннями та навичками раціональної організації 
власної діяльності є дієвим засобом підвищення їх адаптованості до умов вищої школи.  

Орієнтуючись на принцип «якщо не можеш змінити дійсність, потрібно змінити своє 
ставлення до неї», студентів І курсу потрібно готувати до усвідомлення того, що 
підвищенню успішності у навчанні та оволодінні майбутньою професією сприятимуть не 
тільки і не стільки зміни в організації навчального процесу вищої школи, скільки розвиток у 
студентів умінь навчальної (а на старших курсах – і професійної) самоорганізації. 
Самостійна організація своєї життєдіяльності буде ефективною, якщо студенти володітимуть 
навичками самостійної роботи в бібліотеці, навичками підготовки до практичних та 
семінарських занять, організації аудиторної роботи, спеціальної роботи з лекціями, 
додатковою літературою тощо.  

Дидактична адаптація першокурсників обумовлює ефективність інших її видів – 
соціально-психологічної і професійної. Це пояснюється тим, що навчання є основним видом 
діяльності студента, а успішність у навчанні – одним з головних критеріїв його 
адаптованості.  

Значний потенціал для підвищення адаптованості студентів до умов навчання у виші 
має формування у першокурсників умінь самоорганізації. Загальновідомо, що формування 
будь-яких умінь відбувається лише у процесі відповідної діяльності. Для безпосереднього 
оволодіння студентами уміннями професійної самоорганізації необхідно підвищити 
практичну спрямованість занять з навчальних дисциплін педагогічного циклу (наприклад, 
«Вступ до фаху»). Задля цього можна поєднувати на семінарських заняттях теоретичні 
повідомлення студентів за питаннями плану семінару з практичною роботою з формування 
певних умінь самоорганізації.  

Наприклад, при вивченні теми «Форми навчання у вищій школі» доцільно 
запропонувати першокурсникам такі завдання, як: поясніть словосполучення «попередня 
підготовка до лекції» та «підготовка до семінару», чи потрібна попередня підготовка до 
лекції та чому;  що потрібно записувати на лекції,  як опрацьовувати лекційний матеріал та 
готуватися до семінарського заняття; розробіть для майбутніх першокурсників поради щодо 
ефективного конспектування лекцій та подальшої роботи над ними; запропонуйте правила 
підготовки до семінарських занять. 

У ході вивчення теми «Методика роботи з книгою та довідковою літературою»  ми 
пропонуємо студентам порівняти методику роботи над навчальною, художньою та 
довідковою книгою; сформулювати основні правила роботи над книгами зазначених груп; 
скласти опорний конспект на один з параграфів книги В. Буряка «Самостійна робота з 
книгою» та написати анотацію до неї. 

У процесі вивчення педагогічних дисциплін на І–ІІ курсах («Вступ до фаху», 
«Загальна педагогіка» тощо) з метою оволодіння студентами уміннями самоорганізації 
різних форм навчальної діяльності та контролю за її виконанням доцільно рекомендувати 
майбутнім учителям вести спеціальний щоденник самоорганізації, який складається з 
кількох програм самостійної роботи. Ці програми можна розглядати як своєрідні «пам’ятки 
першокурснику», що містять і певні правила, і способи засвоєння навчальної програми. 
Дотримання цих правил сприяє формуванню у студентів не лише системи умінь 
самоорганізації, але й здатності до систематичного, самостійного засвоєння професійних 
знань.   

Наведемо приклади деяких програм самоорганізації, які самостійно заповнюються 
студентами: 
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Таблиця 1 

Самоорганізація підготовки студентів до практичних занять 
 

Характер підготовки Результати виконаної 
роботи 

Дата занять 

1. прочитана обов’язкова література, 
2. прочитана додаткова література 
3. прочитані конспекти лекцій  
4. складено конспекти основної літератури 
5. складено план відповіді на заняттях 
6. сформульовано питання до викладача, 
який проводить заняття 
7. під час підготовки обговорював деякі 
питання 
- з товаришами 
- з викладачами 

  

 
Таблиця 2 

Самоорганізація роботи студентів з лекціями 
 

Характер підготовки Результати 
виконаної роботи 

Дата занять 

1. відмічено зв’язок з попередньою лекцією 
2. виділено основні визначення 
3. записано висновки із змісту лекції 
4. відмічено матеріал, необхідний для практичних 
занять 
5. за темою лекції прочитано рекомендовану 
викладачем літературу 
6. до тексту законспектованої лекції зроблено 
доповнення з прочитаної літератури 
7. ознайомився із способами роботи товаришів над 
лекціями  

  

 
Починаючи з І курсу, студенти заповнюють запропоновані форми. Ураховуючи 

психологічні особливості першокурсників та їх звичку до обов’язкового зовнішнього 
контролю, викладачу необхідно систематично ознайомлюватися із зробленими в щоденнику 
самоорганізації записами та аналізувати їх. Це дозволяє надати студентам індивідуальні 
поради щодо поліпшення роботи над формуванням умінь самоорганізації у процесі 
підготовки та проведення практичних, семінарських занять та лекцій.  

Аналіз заповнених студентами програм самоорганізації дає змогу викладачам зробити 
висновки про ті труднощі, які найчастіше виникають у майбутніх учителів у процесі 
самостійного засвоєння професійних знань. Відповідно до отриманих даних викладачі мають 
змогу корегувати свою подальшу роботу стосовно спрямування зусиль студентів на 
формування умінь професійної самоорганізації.  

На нашу думку, процес формування у студентів умінь професійної самоорганізації 
необхідно розпочинати з перших днів навчання в університеті, тому що головна проблема 
студентів молодших курсів – невміння самостійно організувати свою навчальну діяльність та 
раціонально розподілити свій час. Низький рівень навчальної самоорганізації негативно 
впливає на адаптацію першокурсників до умов навчання у вищій школі, академічну 
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успішність студентів,  що,  у свою чергу,  зумовлює недостатню професійну підготовку 
майбутніх учителів до самостійної педагогічної діяльності. 

Правильна організація навчального процесу на молодших курсах багато в чому 
визначає подальше ставлення майбутніх вчителів до оволодіння своєю майбутньою 
професією та до самої роботи вчителя. Досягнення високих результатів у навчанні завдяки 
власним умінням раціонально організувати свою діяльність сприятиме формуванню у 
студентів глибокої зацікавленості у вдосконаленні умінь професійної самоорганізації як 
важливої умови розвитку педагогічного професіоналізму.  
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АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассмотрена проблема адаптации студентов первого курса к условиям 

обучения в высшей педагогической школе и роль умений профессиональной самоорганизации в 
этом процессе; определены основные трудности адаптации первокурсников к учебному процессу 
в вузе и основные причины снижения их успешности в обучении по сравнению с 
общеобразовательной школой; обосновано пути формирования умений профессиональной 
самоорганизации как средства повышения эффективности адаптации студентов к обучению в 
вузе. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ: ІНТЕГРАЦІЯ 

ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ 
  
У статті аналізуються основні державні документи щодо реалізації виховної мети в 

середовищі учнівської та студентської молоді; розглядаються актуальні аспекти  виховної 
роботи  зі студентами, в основу якої покладено як традиційні (літературні вечори, виховні 
години, бесіди, зустрічі з відомими науковцями, літераторами та ін.), так і інноваційні 
(флешмоби, перформанси, мультимедійні презентації, онлайн-інтерв’ю, дистанційні лекції-
презентації тощо) форми роботи, спрямовані як на виховання національно свідомого 
громадянина, так і всебічно розвиненої, високоморальної культурної особистості, яка відповідає 
сучасному рівню інформаційно-комп’ютерного розвитку суспільства у глобалізованому світі.  

Ключові слова: флешмоб, перформанс, мультимедійні презентації, онлайн-інтерв’ю, 
дистанційні лекції-презентації. 

 
Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку освіти України розробка 

новітніх підходів до виховання визначається одним із ключових пріоритетів. Основна мета 
виховання полягає у становленні свідомого громадянина-патріота, який володіє високою 
культурою міжнаціональних взаємин і готовий до розвитку цінностей громадянського 
суспільства та ін.2 Виховний процес у вищих навчальних закладах є органічною складовою 
науково-педагогічної діяльності. Згідно зі ст.41 Закону України «Про вищу освіту», 
основним змістом вищої освіти є не тільки система знань, умінь і навичок у гуманітарній, 
соціальній, науково-природничій і технічній сферах, а й інтелектуальний, моральний, 
духовний, естетичний і фізичний розвиток  особистості3. 

Науково-теоретичні й методологічні засади національного виховання репрезентовано 
також низкою концептуальних  положень Конституції України; Концепцією виховання дітей 
і молоді в національній системі освіти; Національною програмою патріотичного виховання 
населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення 
моральних засад суспільства; Ухвалою Колегії Міністерства освіти України «Про 
концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні»; Положенням про організацію 
студентського самоврядування у вищих навчальних закладах тощо. 

Концептуальний вектор цих документів спрямований на виховання духовно і фізично 
досконалої, моральної, соціально активної творчої особистості; а також визначає основні 
напрями виховного процесу – патріотичний, громадянський, правовий, трудовий, моральний, 
художньо-естетичний, українознавчий, екологічний, корпоративний, фізичний та ін.4 

Аналіз останніх досліджень. У системі вищої освіти досягнути поставленої мети 
можна лише за умови комплексної організації виховної роботи зі студентами, що 
реалізується насамперед через продуману й цікаву для молоді систему як традиційних, так і 
інноваційних виховних заходів із залученням усього професорсько-викладацького складу, 
адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської 
молоді. 

Виховна робота зі студентами як важлива складова в освітньому процесі вищого 
навчального закладу може визначатися такими напрямами роботи: 

                                                             

2 Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті //  
http://www.president.gov.ua/documents/151.html.  

3 Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради України – 2002. – № 20, - Ст. 134.  
http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14 

4 Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // www2.znz.edu-
ua.net/storage/200/doc; Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. 
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· налагодження навчально-виховної та організаційної діяльності наставників 
академічних груп; 

· розроблення і впровадження Кодексу честі викладача та Кодексу честі студента як 
сукупності традиційних морально-етичних норм, орієнтованих на національно-ціннісні 
ідеали і світогляд українського народу, його історичну та культурну спадщину; 

· запровадження годин корпоративної культури, що проводяться наставниками 
академічних груп для студентів усіх курсів,  

· сприяння розвитку студентського самоврядування через діяльність студради, 
творчого об’єднання студентів та аспірантів, студентського інформаційного агентства; 

· створення належних умов для розвитку й задоволення культурних потреб студентів і 
викладачів, організація дозвілля. 

Вищезазначені напрями в контексті організації виховної роботи зі студентами 
сприятимуть реалізації патріотичного, громадянського, правового, морального, художньо-
естетичного, українознавчого та інших пріоритетних аспектів національного виховання. 

Центральне місце у системі виховання студентської молоді, безперечно, посідає його 
національний аспект, який на сучасному етапі передбачає низку як традиційних, так і 
інноваційних форм. 

З метою формування національної свідомості й людської гідності, любові до рідної 
землі, родини, народу, держави, плекання високої мовної культури  традиційно проводяться 
численні заходи з популяризації української мови та культури, зокрема мистецькі вечори 
вшанування пам’яті відомих діячів культури; літературні читання та поетичні зустрічі; 
конкурси знавців української мови; олімпіади; відзначається День української мови та 
писемності;  проводяться публічні лекції та зустрічі з видатними українськими діячами 
культури, літератури, мистецтва, науки тощо. Проте уведення інноваційних форм (мовно-
літературні електронні квести, віртуальні лекції-подорожі, мультимедійні презентації тощо) 
у проведенні таких заходів значною мірою стимулюватиме інтерес студентів до культури, 
історії, традицій українців, що популяризуються в такий спосіб. 

Серед традиційних форм проведення виховних заходів найбільшим успіхом 
користуються літературно-музичні вечори, які можна умовно поділити на ювілейні і 
тематичні. Вони сприяють формуванню у студентської молоді системи аксіологічних 
орієнтирів (цінностей і знань про Україну й український народ, її історію та культурні 
пам’ятки), закладають підвалини національно-історичного мислення, виховують естетичні 
смаки тощо.  

До участі в таких заходах доцільно заохочувати не тільки студентів-гуманітаріїв 
(майбутніх філологів, істориків, перекладачів, юристів, психологів, соціальних працівників), 
а й студентів технічних напрямів підготовки (майбутніх інженерів, економістів, програмістів, 
геодезистів та ін.).  Крім того,  до таких заходів варто залучати іноземних студентів,  які 
вивчають українську мову як іноземну. Вони з величезним інтересом читатимуть українську 
поезію, співатимуть українських пісень (як сучасних виконавців, так і народні), у 
невимушеній формі долучившись до національної історії та культури. Така співпраця 
сприятиме формуванню толерантності, високої культури міжнаціональних взаємин, 
запобігатиме поширенню ксенофобських та расистських проявів, які сьогодні мають місце 
серед студентської молоді. 

Ювілейні вечори евентуально проводяться з нагоди днів народження відомих 
українських письменників: Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, П. Тичини, А. Малишка, 
В.  Стуса,  Л.  Костенко тощо.  У сценаріях таких вечорів використовуються факти з життя і 
подвижницької праці українських письменників на ниві розбудови української державності, 
культури,  мистецтва,  а також найвідоміші зразки їхнього творчого доробку,  зокрема поезії,  
пісні, уривки прози і драматургії, що загалом сприяє формуванню духовної і художньої 
культури особистості, її власної світоглядної позиції, патріотизму, працелюбності та 
естетичного смаку. 
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Окрему групу становлять тематичні вечори пам’яті, вечори-реквієми з ушанування 
трагічних сторінок національної історії, зокрема пам’яті героїв Крут («На Аскольдовій 
могилі поховали їх…»), жертв Голодомору 1932-1933 років («То був страшний навмисний 
злочин, такого ще земля не знала»), Чорнобильської трагедії («Луна чорнобильська 
пересторога: людство спинись!»), до Дня Перемоги («Тут обелісків ціла рота…»), на 
матеріалі яких формується повага до історії рідного народу, усвідомлюється велич 
історичного подвигу, духовна єдність поколінь, відчуття власної причетності до історії, 
відповідальності за свої вчинки. 

До тематичних належать вечори, присвячені українській пісні й поезії про найсвятіші 
людські почуття –  любов до матері,  жінки,  Батьківщини («Краса душі,  краса любові –  
найвища на землі краса», «Рідна мати моя…», «Не цурайся пісні, яку чув від мами», «Усі ми 
прагнемо любові», «Людина з планети старість»). Проведення таких музично-поетичних 
вечорів сприяє формуванню загальнолюдських рис – любові й поваги до рідної землі, 
природи, праці, краси, індивідуальної свободи, моральності, поваги до жінки, людей 
старшого віку, формує високу мовну культуру особистості. 

Загальновідомо, що молодь, схильна до нонконформізму і неприйняття традиційних 
суспільних норм, першою сприймає інноваційні тенденції. Тому цікавими для студентів 
можуть бути такі сучасні форми проведення заходів, як флешмоби і перформанси. Мета 
таких форм – привернути увагу до якоїсь проблеми, популяризувати окрему тему, висловити 
протест проти чогось.  

Флешмоб як своєрідний різновид соціальної акції є результатом сучасних 
комунікаційно-когнітивних технологій, що випливають із психологічних особливостей 
молоді. Учасник флешмобу порушує повсякденний хід як свого життя, так і життя 
оточуючих, справляючи враження на навколишніх, відчуваючи причетність до спільної 
справи, водночас самостверджуючись у такий спосіб.  

Перформанс являє собою різновид сучасного театрального дійства, що синтезує 
декламацію, спів, рольову гру (наприклад, використання аудіального або візуального фону 
під час читання віршів тощо)  –  усе те,  що дає можливість молодій людині нестандартно 
самовиразитися. 

Флешмоб та перформанс – своєрідні моделі культурної та соціально-комунікативної 
самоідентифікації особистості, що є найбільш видовищними, а тому органічно прийнятними 
для молоді,  вони сприяють її максимальному самовираженню.  Переважна більшість 
студентів без ентузіазму сприймають від наставників пропозицію взяти участь у тому чи 
тому університетському заході. З цього випливає потреба перетворити традиційні 
літературно-музичні ювілейні чи тематичні вечори у стінах вищого навчального закладу на 
яскраві перформанси та видовищні флешмоби. 

Іншою поширеною формою роботи зі студентами є години корпоративної культури, які 
проводяться у формі бесід, диспутів, екскурсій, зустрічей, лекцій, семінарів. Сучасний 
студент як у науковій роботі, так і під час дозвілля не може обійтися без комп’ютера, що є 
закономірним результатом розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) та їх 
упровадження в усі сфери життя,  зокрема й освіту.  Тому в умовах глобалізації й тотальної 
комп’ютеризації необхідним інноваційним аспектом є впровадження ІКТ у виховний процес. 
Організація навчально-виховного процесу сьогодні модернізується завдяки новим технічним 
засобам (інтерактивна/електронна дошка, магнітно-маркерна дошка (фліпчат), діаскопічний 
проектор, комп’ютер тощо) і проводяться у формі мультимедійних слайд-презентацій. 

Значний вплив на формування особистості має спілкування студентської молоді з 
авторитетними науковцями, письменниками, журналістами. Такі зустрічі в умовах 
інтенсивної комп’ютеризації можуть проводитись за допомогою інформаційно-
комп’ютерних технологій у формі онлайн-інтерв’ю, скайп-спілкування, дистанційних лекцій-
презентацій тощо.   

Активне і змістовне дозвілля студентської молоді забезпечить робота «Екскурсійного 
клубу», спрямована на організацію походів до музеїв і театрів, виставкових центрів, 
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туристичних екскурсій мальовничими локусами України з подальшим обговоренням 
вражень від побаченого. 

Висновок. Таким чином, можна підсумувати, що вдала інтеграція інноваційних і 
традиційних підходів до виховання студентської молоді сприятиме становленню національно 
свідомого громадянина, всебічно розвиненої, високоморальної особистості. Вважаємо, що 
інноваційні форми роботи і традиційні підходи повинні органічно поєднуватись і 
взаємодоповнювати одне одного в навчально-виховному процесі. Глобалізація суспільства, 
детермінована тотальною технологізацією, зокрема й комп’ютеризацією, потребує 
оновлення гносеологічних та епістемологічних основ усієї системи викладання, 
запроваджуючи поряд із традиційними методами інноваційні форми навчання. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 
В статье анализируются основные государственные документы по реализации цели в 

среде учащейся и студенческой молодежи; рассматриваются актуальные аспекты 
воспитательной работы со студентами, в основу которой положены как традиционные 
(литературные вечера, воспитательные часы, беседы, встречи с известными учеными, 
литераторами и др.), так и инновационные (флешмобы, перформансы, мультимедийные 
презентации, онлайн-интервью, дистанционные лекции-презентации и др.) формы работы, 
направленные как на воспитание национально сознательного гражданина, так и всесторонне 
развитой, высоконравственной культурной личности, которая соответствует уровню 
информационно-компьютерного развития общества в глобализированном мире. 

Ключевые слова: флешмоб, перформанс, мультимедийные презентации, онлайн-интервью, 
дистанционные лекции-презентации. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

Педагогічними умовами, що забезпечують ефективність функціонування системи 
формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів немовних спеціальностей, є: розвиток позитивної мотиваційної сфери особистості 
майбутнього вчителя на основі ціннісних установок інтеркультурного спілкування; введення в 
контекст навчання ідей етнопедагогіки (духовна культура, національні традиції України й 
Німеччини) з використанням контрастивного підходу при вивченні комунікативного 
поводження в українській і німецькій культурі; розробка курсу навчання німецької мові, 
інтегрованого із предметами гуманітарного циклу (рідної мови, історії України, української та 
зарубіжної культури); використання ситуативно-ігрового підходу з метою подолання 
комунікативних бар'єрів у процесі інтеркультурного спілкування. 

Ключові слова: педагогічні умови, комунікативні вміння, іноземна мова, інтеграція, 
культурознавчий підхід, інтеркультурна комунікація. 

 
Постановка проблеми. Розробка системи формування інтеркультурних 

комунікативних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів привела нас до 
необхідності виявлення умов її ефективного функціонування й розвитку. 

Говорячи про специфіку формування інтеркультурних комунікативних умінь у вищій 
школі, необхідно відзначити, що їх особливостями є: розвиток індивідуально-психологічних 
якостей майбутніх фахівців; спеціальна мовна і мовленнєва підготовка; цілеспрямована 
психологічна підготовка, оволодіння основами культурології, вивчення особливостей 
інтеркультурного спілкування. 

Однією особливістю з визначення умов успішного функціонування системи 
формування інтеркультурних комунікативних умінь ми вважаємо використання 
можливостей системного й ціннісно-культурологічного підходу. Системний підхід 
дозволяє зосередити увагу на вивченні сукупності взаємозалежних властивостей, методів і 
процесів, необхідних для створення організованого й цілеспрямованого впливу на 
формування професійних якостей особистості. Ціннісно-культурологічний підхід забезпечує 
формування особистості майбутнього вчителя, здатної до культурної ідентифікації, 
позитивного ставлення до культурних цінностей, виражених у їхньому усвідомленні як 
потреб, що мотивують поведінку й виховують толерантне ставлення до проявів іншомовної 
культури. 

Формулювання цілей статті. Зважаючи на сучасні аспекти загальноосвітньої цінності 
іноземної мови як навчального предмета, слід розуміти, що їхня реалізація пов'язана з 
розвитком у студентів здатності розуміти мету й мотиви формування інтеркультурних 
комунікативних умінь для адекватного реагування на прояви специфіки мовної й немовної 
поведінки представників іншомовної культури. У зв'язку із цим, ми розглядаємо розвиток 
позитивної мотиваційної сфери майбутнього вчителя при формуванні інтеркультурних 
комунікативних умінь, необхідних для ефективного здійснення інтеркультурного 
спілкування. 

Виклад основного матеріалу. Для виявлення комплексу педагогічних умов, що 
забезпечує ефективне функціонування й розвиток інтегративно-культурологічної системи ми 
враховували особливості побудованої нами системи, зокрема: інтеграцію 
загальнопрофесійної (навчальної, самоосвітньої) і спеціальної (інтеркультурної, 
лінгвістичної) підготовки, зв'язок із зовнішнім середовищем, динамічність, прогностичність. 

При цьому, з нашої точки зору, сукупність умов повинна являти собою динамічний 
комплекс, що охоплював би всі сторони досліджуваного явища й, у той же час, враховував 
би характер професійної підготовки майбутніх фахівців, яка постійно змінюється.  
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З огляду на вищезазначене, ми припускаємо, що формування інтеркультурних 
комунікативних умінь студентів у рамках створеної інтегративно-культурологічної системи 
буде протікати більш успішно за наступних умов: 

1) розвиток позитивної мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя на 
основі ціннісних установок інтеркультурного спілкування; 

2) введення в контекст навчання ідей етнопедагогіки (духовна культура, народні 
традиції України й Німеччини) з використанням контрастивного підходу при вивченні 
комунікативної поведінки в українській і німецькій культурі; 

3) розробка курсу навчання німецькій мові, інтегрованому із предметами 
гуманітарного циклу; 

4) використання ситуативно-ігрового підходу з метою подолання комунікативних 
бар'єрів у процесі інтеркультурного спілкування. 

У процесі формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів необхідно 
звернути увагу на позитивне ставлення до іноземної мови, культури народу, що говорить 
іноземною мовою, за допомогою уявлення про досягнення національних культур (власної 
країни і країни досліджуваної мови) у розвитку загальнолюдської культури. Отже, 
формування інтеркультурних комунікативних умінь, як і будь-яких інших умінь, неможливе 
без відповідної мотивації, а для цього необхідно розробити засоби управління розвитком 
позитивної мотиваційної сфери особистості на основі ціннісних установок інтеркультурного 
спілкування. Зважаючи на те, що ми досліджуємо процес навчання студентів, важливим для 
нас є вивчення проблем мотивації навчання, структури мотивів навчання, а також шляхи 
формування позитивної мотиваційної сфери в процесі формування інтеркультурних 
комунікативних умінь. 

Основним методологічним принципом, що визначає дослідження мотиваційної сфери, 
є положення про єдність динамічної (енергетичної) і змістовно-значеннєвої сторін 
мотивації. Активна розробка цього принципу пов'язана з дослідженням таких проблем, як 
система відносин людини (В. Мясіщєв), співвідношення змісту й значення (А. Леонтьєв), 
інтеграція спонукань та їхній значеннєвий контекст (С. Рубинштейн), спрямованість 
особистості й динаміка поведінки (Л.Божович), орієнтування в діяльності (П. Гальперін) і 
т.д. 

При вивченні мотиваційної сфери (В.  Асєєв,  Л.  Божович,  А.  Маслоу й ін.)  
продуктивним є уявлення про неї як про складну систему, у якій включені певні 
ієрархізовані структури. Аналіз структури мотиваційної сфери дозволив В. Асєєву виділити 
в ній:  а)  єдність процесуальних і дискретних характеристик,  б)  двомодальну,  тобто 
позитивну й негативну сторони її складових [1]. Важливо також положення дослідників 
про те, що структура мотиваційної сфери - не щось незмінне, статичне, а те, що 
розвивається, що змінюється в процесі освіти. 

Процес формування позитивної мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя 
на основі ціннісних установок інтеркультурного спілкування стане успішним, якщо 
реалізується: єдність цілей формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів 
у процесі навчання; розуміння студентами спілкування іноземною мовою як способу 
актуалізації й реалізації власної особистості, як особливого шляху самоствердження; 
стимулювання процесів, що забезпечують усвідомлення студентами значимості оволодіння 
даними вміннями для майбутньої професійної діяльності; діяльнісний, когнітивний, 
творчий, інтеркультурний характер процесу навчання; використання організаційних форм 
теоретичної й практичної діяльності, спрямованих на розвиток пізнавального інтересу в 
студентів. 

Важливою умовою є введення в контекст навчання ідей етнопедагогіки (духовна 
культура, народні традиції України і Німеччини) з використанням контрастивного підходу при 
вивченні комунікативної поведінки в українській і німецькій культурі. Зміни в сучасному 
культурному й духовному житті, що трансформують характер міжетнічної взаємодії в 
українському суспільстві, а також діяльнісний характер навчального предмета «Іноземна 



 

 163 

мова», його багатофункціональність, нові підходи до цілей і завдань вимагають, щоб його 
зміст не обмежувався вузьким обсягом знань з одного предмета, а окреслював би  практично 
весь обсяг життєвих ситуацій і проблем, знань культури, історії країн, етики інтеркультурних 
контактів, менталітету й етнонаціональних особливостей народів досліджуваних країн. 

Історія наукового інтересу до проблеми етнокультурних особливостей звертається до 
філософських праць Д.Юма, класичної етнографії та антропології Ф.Боаса, Л. Моргана, У. 
Сміта, Е.Тейлора. У цей час інтерес до дослідження етнокультурних особливостей в 
Україні стрімко зростає. Серед найбільш яскравих досліджень етнічних особливостей риси 
національного характеру, міжетнічних контактів (Т. Шевченко, Г. Сковорода, І. Франко, Л. 
Українка, К. Ушинський, Б. Грінченко, М. Грушевський, М. Драгоманов, О. Духнович, 
С. Єфремов, І. Огієнко, С. Русова, Я. Чепіга, Д. Чижевський).  

З розвитком наук про людину й суспільство проблема культурних розходжень та 
інтеркультурних взаємодій виявилася в полі зору етнології, історії культури, крос-культури, 
етнічної психології й етнопедагогіки. 

Якщо проаналізувати етнопедагогічний напрямок у практиці викладання іноземних мов, 
то з'ясовується, що найменш розробленими є етнокультура, народні традиції німців і українців. 
У підручниках широко представлені тексти країнознавчого характеру, що дають 
інформацію про німецькомовні країни, міста, визначні пам'ятки, знаменитих людей, але 
мало є інформації про етнічну культуру країни досліджуваної мови. 

Для нашого дослідження, зокрема, становить інтерес вивчення духовної культури, 
системи традицій і звичаїв німців у зіставленні з рідною етнокультурою. Національна 
культура розкривається, насамперед, через духовну культуру народу. Духовна культура має 
на увазі «вищі» творіння людини: твори мистецтва, науки, літератури, релігії, фольклору. 
Відродження духовної культури покликано захищати молоде покоління від руйнуючого 
впливу технократичної культури. Духовність, будучи мірилом культурних цінностей, 
пов'язана з національними традиціями, відображеними в розумі народу. 

Найкращі результати дає навіть не порівняльний (автономний опис двох 
комунікативних культур з наступним зіставленням), а саме контрастивний підхід 
(систематичний розгляд окремих фактів комунікативної поведінки в зіставленні з усіма 
можливими способами вираження даного змісту в культурі). 

Студенти повинні вміти відзначати контрасти в повсякденному житті й культурі носіїв 
мови. Навчання іноземній мові на основі культурного контрасту характеризується 
сприйняттям загального й різного. У студентів повинне бути розвинене контекстуальне 
розуміння культурних розходжень і світогляду. При цьому в них формуються вміння, які 
включають емпатію, когнітивні навички осмислення того, як їхня поведінка буде 
сприйматися з позиції іншої культури. Все це є особливо актуальним сьогодні тому що 
значно інтенсифікувалася робота різних центрів міжнародного співробітництва, а разом з 
нею й культурний обмін між Україною й країнами Західної Європи,  у тому числі й 
Німеччиною. Зокрема, продуктивна діяльність інституту ім. Ґете (м. Київ), у рамках якої 
викладачі вищої школи, аспіранти виїжджають у Німеччину на стажування. Активізувався 
обмін школярами й студентами, тому очевидною стає потреба суспільства у вчителеві, 
котрий володіє інтеркультурними комунікативними вміннями, що є основою у спілкуванні 
двох або кількох культур. 

Введення у процес навчання студентів немовних спеціальностей вищих педагогічних 
навчальних закладів ідей етнопедагогіки, а також використання контрастивного підходу при 
вивченні комунікативної поведінки німців і українців сприяє усвідомленню власної культури  
в контексті світової цивілізації, допомагає більш глибокому осмисленню культури своєї 
країни в порівнянні з культурою Німеччини, що впливає на підвищення ефективності 
процесу формування інтеркультурних комунікативних умінь у майбутніх учителів. 

Ефективність процесу формування інтеркультурних комунікативних умінь у майбутніх 
учителів може забезпечити розробка курсу навчання німецькій мові, інтегрованого з 
предметами гуманітарного циклу. Пошуки ефективних шляхів підвищення якості освітнього 
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процесу у вищому навчальному закладі викликали до життя появу й впровадження в 
навчальний процес сучасних технологій, основою яких є інтеграція, покликана формувати у 
студентів гнучкі, мобільні, багатофункціональні знання та вміння. 

Необхідність створення інтегрованих навчальних курсів на основі інтеграції іноземної 
мови з іншими дисциплінами не раз відзначалася у вітчизняній і зарубіжній науково-
методичній літературі [2; 3; 5; 6;7;8]. Різними дослідниками [4, с.32 – 33]підкреслюється той 
факт, що фрагментарне знання не сприяє розумінню носіїв мови. Інтегровані мовні курси, з 
погляду зарубіжних і вітчизняних дослідників, несуть у собі можливість багатомірного 
розуміння ролі мови, багаторазово підвищуючи мотивацію навчання й формуючи у студентів 
цілісне сприйняття світу й себе як активної особистості в ньому. 

Так, ми вважаємо за можливе розробку й впровадження в освітній процес 
педагогічного вищого навчального закладу курсу на основі інтеграції німецької мови й 
предметів гуманітарного циклу (українська й німецька культура, українська й німецька 
література, психологія спілкування). Інтеграція на основі даних навчальних дисциплін 
передбачає включення до навчального курсу німецької мови компонентів, що становлять 
знання з гуманітарних дисциплін. Діалог культур з'являється на двох рівнях: рівні діалогу 
національних культур і рівні світової культури. Цей курс навчання припускає формування у 
студентів адекватної сучасному рівню знань картини світу й інтеграції особистості в систему 
національної та світової культури. Навчання іноземній мові як засобу міжкультурної 
комунікації ставить завдання інтегрувати «чуже» у процесі передачі мови й культури. 
Джерелами для відбору фонових знань повинні послужити література,  мистецтво,  а також 
можливий досвід спілкування з носіями мови. 

Культура як сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством у ході 
її еволюції, транслюється в школі через кожен навчальний предмет, особливо через 
гуманітарні дисципліни. Культурознавчий аспект вивчення літератури реалізується у формі 
«діалогу культур», що дозволяє будь-якій культурі зберегти її національну самобутність. 
Діалог культур допомагає глянути на рідну культуру (літературу) з боку і зрозуміти нерідну 
культуру (літературу) як іншу, а не далеку. При цьому вирішується складне завдання 
переключення студентів в іншу культуру без відчуження від рідної. Іноземна мова 
використовується як база для переосмислення рідної мови й культури, допомагає зіставити 
рідну й іноземну мови, свою й чужу культуру. 

Поряд із введенням в інтегрований курс матеріалу по культурі й літературі Німеччини 
й України, ми вважаємо важливим також включення в зміст цього курсу вивчення основ 
психології спілкування, що дозволить студентам опанувати норми інтеркультурної 
комунікації. 

На основі викладеного, ми припускаємо, що процес навчання з використанням 
інтегрованого курсу буде успішним, якщо використати наступні педагогічні стратегії: 

- при визначенні проблематики курсу забезпечити інтеграцію тим і насиченість 
змісту, що повинне включати матеріали вітчизняної й закордонної культури, ураховувати 
розвиток особистісних переваг тих, яких навчають,; 

- орієнтувати студентів щодо зв'язку між мовою й культурою країни досліджуваної 
мови, особливостями прояву національної специфіки в інтеркультурному поводженні її 
представників, а також щодо рис подібності й розходження в культурах країни 
досліджуваної мови й рідної країни; 

- включити в курс навчання іноземній мові фонові знання,  які розташовують всі 
члени даної національно-культурної мовної спільності (прислів'я, афоризми, фразеологізми, 
реалії й т.д.); а також культурознавчий матеріал про національні традиції, соціально-етичні 
норми поводження, прийнятих у країні досліджуваної мови в типових ситуаціях 
повсякденного й ділового спілкування; 

- знайомити студентів з літературними творами країни досліджуваної мови, 
поглиблювати знання з рідної літератури з метою знаходження аналогічних образів, 
типологічних сходжень; 
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- розвивати у студентів потребу самостійно пізнавати незнайому культуру, 
використовуючи лінгвокраєзнавчі словники, довідкову й художню літературу, засоби 
масової інформації; 

- навчати майбутніх фахівців використанню іноземної мови як засобу спілкування 
при кожній зустрічі з його носіями, розвивати потреба в самостійному вивченні іноземної 
мови у вільний час. 

Важливим, з нашої точки зору, для формування інтеркультурних комунікативних умінь 
у студентів вищих педагогічних навчальних закладів може стати використання ситуативно-
ігрового підходу з метою подолання комунікативних бар'єрів у процесі інтеркультурного 
спілкування. При використанні рольових ігрових ситуацій особлива увага приділяється 
формуванню в студентів потреби говорити іноземною мовою як першопричини цієї 
діяльності [4, с. 3 – 4]. Прийняття й розігрування ролей, сам процес гри, що заохочує 
підкріплення, відсутність невдоволення й осудження, знання результатів власної діяльності 
-  все це «живить»,  підтримує рівень актуальної потреби студентів [4,  с.28].  Саме тому,  ми 
вважаємо, що рольова ігрова ситуація являє собою оптимальний механізм формування 
інтеркультурних комунікативних умінь у силу специфіки своєї психологічної організації й 
структури. 

Підсумовуючи розгляд ситуативно-ігрового підходу в навчанні іноземним мовам з 
метою подолання комунікативних бар'єрів, ми підкреслюємо важливість даної педагогічної 
умови, виконання якої обумовлює формування в студентів немовних спеціальностей 
інтеркультурних комунікативних умінь, що припускають поряд з досить високим рівнем 
володіння іноземною мовою, також уміння адекватно інтерпретувати й приймати культурне 
різноманіття партнерів по комунікації в ситуаціях інтеркультурного спілкування. 

Висновки. Механізм виявлення комплексу педагогічних умов ефективного 
функціонування системи формування інтеркультурних комунікативних умінь включає 
врахування соціального замовлення на підготовку студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів, виявлення специфіки процесу формування інтеркультурних 
комунікативних умінь у вищій школі, використання можливостей системного й ціннісно-
культурологічного підходу, а також врахування особливостей побудованої системи. 

Виявлений комплекс педагогічних умов дає можливість успішному функціонуванню 
інтегративно-культурологічної системи формування інтеркультурних комунікативних 
умінь, що включає розвиток позитивної мотиваційної сфери особистості майбутнього 
вчителя на основі ціннісних установок інтеркультурного спілкування; введення в контекст 
навчання ідей етнопедагогіки (духовна культура, народні традиції України й Німеччини) з 
використанням контрастивного підходу при вивченні комунікативної поведінки української 
й німецькій культурі; розробку курсу навчання німецькій мові, інтегрованому із предметами 
гуманітарного циклу; використання ситуативно-ігрового підходу з метою подолання 
комунікативних бар'єрів у процесі інтеркультурного спілкування. 
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Кондратюк А.Л. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность функционирования 

системы формирования интеркультурних коммуникативных умений у студентов высших 
педагогических учебных заведений неязыковых специальностей, являются: развитие 
положительной мотивационной сферы личности будущего учителя на основе ценностных 
установок интеркультурного общения; введения в контекст обучения идей этнопедагогики 
(духовная культура, национальные традиции Украины и Германии) с использованием 
контрастивной подхода при изучении коммуникативного поведения в украинских и немецкой 
культуре, разработка курса обучения немецкому языку, интегрированного с предметами 
гуманитарного цикла (родного языка, истории Украины, украинской и зарубежной культуры), 
использование ситуативно-игрового подхода с целью преодоления коммуникативных барьеров в 
процессе интеркультурного общения. 

Ключевые слова: педагогические условия, коммуникативные умения, иностранный язык, 
интеграция, культуроведческой подход, интеркультурная коммуникация. 

Alla Kondratiuk  
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION COMMUNICATIVE SKILLS OF STUDENTS 

OF HIGHER  PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the functioning of the system of formation 
of intercultural communicative skills of students of higher pedagogical educational institutions of non-
linguistic specialities are: the development of positive motivational sphere of the future teacher’s 
personality on the basis of the value intercultural communication; introduction of the ethnopedagogical 
ideas (spiritual culture, national Ukrainian and German traditions) into the context of training with the 
use of contrastive approach to the study of communicative behavior in the Ukrainian and German 
culture, the development of the training course of the German language, integrated with subjects of the 
humanitarian cycle (the Native Language, History of Ukraine, Ukrainian and Foreign Culture), the use 
of the situational game approach in order to overcome communicational barriers in the process of 
intercultural communication. 

Ke words: pedagogical conditions, communication skills, foreign language, integration, cultural 
approach, intercultural communication. 
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ 
ВУЗЕ 

  
В данной статье обсуждается актуальность задачи формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности  - способности, позволяющей языковой личности выйти за 
пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая 
собственной культурной идентичности. При этом одной из центральных задач современного 
этапа изученности проблемы является создание концепции когнитивного подхода при 
формировании межкультурной коммуникативной компетенции и, в конечном счете, 
компетентности. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетентность, когнитивный 
подход, языковая личность, интеграция, глобализация 

 
Постановка проблемы. Мир, в котором мы живем, становится все теснее, он 

действительно начинает напоминать global village - большую полиязыковую и 
поликульгурную деревню. И общение в этой планетарной деревне возможно только на 
основе межъязыкового и межкультурного взаимопонимания и взаимодействия. 

Стабильность и благополучие мира в третьем тысячелетии во многом будут зависеть от 
способности молодого поколения проявлять терпимость, уважать иные культурные и 
социальные особенности, от воли и желания понять друг друга и сотрудничать друг с 
другом, искать и находить пути урегулирования социокультурных конфликтов. 

Интегративные процессы в Европе и остальном мире, переход от биполярного к 
полиполярному сотрудничеству, от диалога к полилогу культур, постоянно растущая 
академическая мобильность молодежи требуют не только желания понять соседа по общему 
планетарному дому, но прежде всего предполагают готовность овладеть его языком. Хочется 
надеяться, что XXI век будет веком взаимопонимания, веком сотрудничества без этнических, 
расовых и культурных барьеров.  Устранение этих барьеров зависит от воли,  желания и 
способности людей разрешать возникающие межэтнические, межконфессиональные и 
межкультурные конфликты. Это возможно только на основе понимания и уважения 
социокультурных различий народов мира и практического осуществления 
основополагающих принципов межкультурной коммуникации. 

Повышение интереса к проблемам межкультурной коммуникации в современном мире 
очевидно. Оно связано с процессами глобализации, выражающимися не только в процессах 
бизнес-интеграции, но и расширении инфопространства, развитии новых информационных 
технологий, расширении деловых и личных контактов. Казахстан постепенно входит в 
мировое сообщество, что обусловливает необходимость новых подходов при обучении 
иностранному языку студентов как лингвистических, так и нелингвистических вузов, для 
которых иностранный язык используется как инструмент будущей профессиональной 
деятельности. Так, анализируя содержание экономической деятельности в иноязычной среде, 
А.Ю. Попов отмечает, что «контакты с иностранными партнерами, которые раньше были 
эпизодическими и совершались через переводчика, в наше время стали реальностью 
повседневной жизни» [1]. В результате этого, как отмечает Е.И. Пассов, возникло 
противоречие между резко возросшей потребностью общества в повышении уровня 
«иноязычной грамотности», с одной стороны, и неэффективной системой обучения 
иностранным языкам, не обеспечивающей достижения конкретного позитивного результата, 
с другой [2]. Поскольку у каждого человека в его многочисленных социальных функциях 
представление о достигнутом результате будет индивидуальным, целью обучения 
иностранным языкам становится не набор конкретных умений, а формирование такой 
языковой личности, которой иностранный язык будет нужен «для жизни», «для общения в 
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реальных ситуациях» [3], и которая будет в состоянии осуществлять эффективное общение с 
представителями других культур. Критерием эффективности реального общения является 
его продуктивность, достижение взаимовыгодных результатов [4].  Иностранный язык 
используется выпускниками экономических вузов в работе в иностранных 
представительствах казахстанских компаний, в иностранных компаниях, при коммуникации 
на разного рода профессиональных конференциях, в личном общении. Умение 
адаптироваться к новым информационным средствам, технологиям и потокам (в плане 
определения их надежности, профессиональной значимости, новизны, коммуникативной 
релевантности); быть профессионально подготовленным к участию в международных 
бизнес-коммуникациях; умение адаптировать все личностные особенности к условиям  
конкретного рынка труда - вот те качества, которые, наряду с квалификационными 
характеристиками выпускника современного вуза, определяют его конкурентное 
преимущество, обеспечивают его карьерный рост и определяют, в конечном счете, его 
жизненный успех. 

Формулирование целей статьи. В этой статье обсуждается актуальность задачи 
формирования межкультурной компетентности - «способности, позволяющей языковой 
личности выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора 
культур, не утрачивая собственной культурной идентичности» [4]. При этом одной из 
центральных задач современного этапа изученности проблемы является создание концепции 
когнитивного подхода при формировании межкультурной коммуникативной компетенции и, 
в конечном счете, компетентности. 

Изложение основного материала. Адекватное речевое поведение в любом 
профессиональном формате требует освоения студентами не только системно-языковых 
знаний, но и знаний законов, обычаев, национального менталитета страны изучаемого языка, 
так  как несовпадение деловых культур в процессе взаимодействия означает дисбаланс в 
работе механизмов принятия решений, самоорганизации, разрешения конфликтов. Для 
зарубежных методистов, уже давно работающих в условиях взаимодействия разных культур, 
идея включения культурологического компонента является аксиоматичной [5]. 
Необходимость включения явлений культуры в систему методических мероприятий при 
обучении иностранному языку в школах и вуза разного профиля отмечается и многими 
известными отечественными методистами (Тер-Минасова, Елизарова, Сафонова,  Баграмова, 
Глухов, Пассов и др.) [6], которые говорят о качественно новом подходе к формированию 
иноязычной коммуникативной компетентности в условиях как языкового, так и неязыкового 
вуза. 

Одной из основных проблем, стоящих перед отечественными учеными, является 
проблема целеполагания, то есть разработка иерархии целей и задач, соподчинение 
управленческо-педагогических задач по их функциям и содержанию. Говоря о целях 
обучения, большинство методистов до недавнего времени пользовалась термином 
«компетенция» (языковая или речевая) [7]. Однако в последнее время методическая 
литература разводит два понятия «компетентность» и «компетенция», основываясь на 
толковании этих двух терминов в русскоязычных толковых словарях [8]. В целях уточнения 
содержания понятий представляется целесообразным разграничить «коммуникативную 
компетенцию» и «коммуникативную компетентность». Обогащаясь за счет соответствующих 
знаний, умений и навыков в процессе учебно-профессиональной деятельности, языковая 
компетенция способствует формированию у обучаемых коммуникативной компетентности и 
обеспечивает в дальнейшем их успешную культурно-профессиональную деятельность. 
Языковую компетенцию следует, на мой взгляд, рассматривать как  ресурсное качество, 
которое выступает в качестве основы для принятия эффективных решений и определяет 
уровень компетентности. Иначе говоря, языковая компетенция, достигая высокого уровня 
развития в результате обогащения новыми знаниями, умениями, навыками «превращается» в 
компетентность как интегративное качество личности. 
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Формирование иноязычной коммуникативной компетентности является одним из 
важных аспектов профессиональной подготовки специалистов. Профессиональную 
коммуникативную компетентность можно определить, как способность решать 
коммуникативные задачи в определенных рамках множество коммуникативных ситуаций. В 
условиях бизнес-общения (в широком смысле) профессиональная иноязычная 
коммуникативная компетентность это способность решать бизнес-задачи для достижения 
определенного бизнес-результата в контексте другой бизнес-реальности и другой культуры. 

Структура профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности 
достаточно сложна и включает не только лингвистический компонент (владение средствами 
речевой коммуникации), информационный компонент (профессиональная компетенция), но 
и культурологический компонент (наличие фоновых знаний о партнерах по коммуникации и 
реалиях, принадлежащих другой культуре). 

Процесс адаптации обучаемого к особенностям экстралингвистической 
действительности понимается многими методистами как процесс аккультурации обучаемых 
[9]. В структуре языковой личности обычно выделяют вербально-семантический уровень 
(лексикон), связанный с владением языком общения (его фонетического, интонационного, 
лексического, грамматического уровня); когнитивный уровень (тезаурус), связанный с 
интеллектуальной сферой и формирующий на основе понятий, идей, системы ценностей 
«картину мира»; прагматический уровень (прагматикон), связанный с мотивами, 
установками, интенциями личности. 

Чтобы сформулировать те задачи, решение которых является непременным условием 
обучения иноязычной межкультурной коммуникации, важно определить, какие знания 
необходимо передать обучаемым для успешного решения проблем аккультурации. В 
межкультурной коммуникации участники коммуникативного акта оперируют либо 
универсальными (энциклопедическими) знаниями, т.е. знаниями, присущими всем, либо 
знаниями-регионализмами, т.е. знаниями, которыми обладает определенный контингент 
людей, связанных общей историей и местом расположения. В последнем случае можно 
говорить о межкультурных аналогах. Однако основная проблема аккультурации связана со 
знаниями, не совпадающими у участников коммуникации из-за их принадлежности к разным 
культурам. В этом случае говорят о фоновых знаниях, отличающихся от энциклопедических, 
в частности,  тем,  что они не являются системными и существуют в виде локальных 
ассоциаций. Ряд исследователей делит фоновые знания на знания реалий (предметов и 
явлений национальной культуры) и знаний норм поведения (этикет), а все вместе 
определяют как культурную грамотность языковой личности. 

По наблюдениям Г.В. Елизаровой [10], при том, что современные коммуникативные 
методы обеспечили высокий уровень владения языковой формой (носителя языка отмечают 
грамотность, насыщенность, беглость речи российских студентов), выявились и недостатки 
существующей системы, в которой отсутствует установка на формирование межкультурной 
компетентности. Коммуникативная компетентность, беглость и правильность речи при 
отсутствии представлений о культурном компоненте значения не гарантируют 
взаимопонимания и результативной совместной деятельности. По этой причине достижение 
главной цели общения - его эффективности (получение результата) -крайне затруднено, что 
особенно негативно сказывается на лицах, занимающих социально значимые позиции в 
обществе в целом и в экономике, в частности. 

Трудность освоения культурологических знаний состоит в том, что в обычном общении 
культурный компонент значения индексален, то есть он не обозначает денотат, а отсылает к 
той или иной культурной реалии, он далеко не всегда явно выражен и может быть осознан 
интуитивно или подавлен наличествующими стереотипными когнитивными моделями. 

Обучение межкультурной компетентности - это комплексный образовательный 
процесс, осуществляемый на основе целостной методико-филологической модели, 
предполагающий анализ культурных универсалий и оппозиций, подбор теоретического 
материала, отражающего современные тенденции в языке и языковой политике, реализацию 
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комплекса учебно-практических мероприятий, основанного на анализе ожиданий обучаемых 
и запросов потребителей; отборе конкретного материала с учетом его профессиональной, 
межкультурной и коммуникативной релевантности; определении основных дидактических 
приемов, номенклатуры функциональных умений и навыков. 

Основой методологии формирования межкультурной коммуникативной компетенции 
является когнитивный подход, подразумевающий погружение студента в псевдореальную 
проблемную ситуацию, где осуществляется поиск решения с последующим анализом 
речевых и неречевых действий. 

Анализ большого количества профессионально-ориентированных текстов и бизнес-
ситуаций позволяет  выделить наиболее частотные грамматические проблемы в английском 
языке,  требующие проработки в экономическом вузе.  В качестве основного приема при 
формировании грамматикона с учетом межкультурной коммуникативной компетенции 
предлагается когнитивно-деятельностный, основанный на формировании концептуальных 
грамматических фреймов (в частности, формирование концепта времени) и их усвоение в 
системе коммуникативных упражнений. Важным является сопоставление грамматических 
явлений в культурологической парадигме. 

При формировании лексических и ситуационных концептов система упражнений 
должна быть направлена на формирование адекватного представления о соответствующем 
фрагменте картины мира в казахском, русском и английском языках в целях минимизации 
возможного возникновения культурной неадекватности поведения в чужой культуре. 
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции при обучении лексике 
должно базироваться на концептуальном анализе. Задачами анализа является диагностика 
типа фрейма, соответствующего английской лексической единице, выявление его 
составляющих, сравнение с соответствующим концептом в казахском, русском языках, 
создание наряду с традиционной системой упражнений, направленных на актуализацию 
понятия, специфического комплекса, детерминирующего последующий рефрейминг. 

Принцип концептуального анализа является центральным при формировании 
межкультурной коммуникативной компетенции. С этим принципом соотносится требование 
сознательного отношения студента к предъявляемому материалу. Этот принцип 
предполагает максимальное редуцирование упражнений типа drills, возможность широкого 
использования преподавателем упражнений, направленных на поиск ошибок. Самым 
главным в рамках рассматриваемого требования является умение студента на базе анализа 
выстраивать фреймы текстов и дискурсов. 

При обучении деловому общению вся система упражнений строится на формировании 
фреймов, которые реализуются в определенных коммуникативных ситуациях. Предмет 
коммуникации тесно связан с речевым поведением субъектов и обусловливает 
функциональный выбор языковых средств в контексте деятельности субъектов 
(участников) коммуникативного акта. Поэтому в качестве предмета коммуникации в 
широком смысле можно рассматривать предметно-лингвистический контекст ситуации. Вся 
система упражнений включает информационные, при выполнении которых мотивом и целью 
является получение релевантной культурологической информации, и операционные, при 
выполнении которых мотивом и целью является формирование речевых стратегий, 
учитывающих межкультурную и профессиональную составляющие. 

При обучении письменной речи в деловом общении с учетом культурологической 
составляющей обращается внимание на правильное оформление лингвистического фрейма, 
который создается на основе концептуального анализа, включающего макроструктуры 
текста, определение тематических констант содержания, лингвистический анализ на 
микротекстовом уровне, выделение константных элементов слотов. В структуре 
заданий можно выделить упражнения, направленные на формирование стратегических 
фреймов, где доминантой является прагматический фрейм. Он определяется генеральной 
интенцией, поэтому основное внимание при обучении уделяется формированию не столько 
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формальной стороне высказывания, сколько надежному формированию прагматических 
фреймов и усвоению коммуникативных стратегий. 

В качестве средств диагностики сформированности искомых компетентностей 
предлагаются тесты культурной грамотности (Culture Awareness Tests), демонстрирующие 
знания, умения и навыки на входе (начало курса) и на выходе (конец курса), а также анкета 
самооценки обучаемых (АСО), которые демонстрируют наличие культурологических 
ошибок, а также репрезентируют арсенал коммуникативных стратегий и тактик, которыми 
владеет студент, и динамику его прогресса. 

Выводы. В настоящее время в связи с расширением международного делового 
сотрудничества одной из актуальных проблем педагогики высшей школы является проблема 
формирования готовности студентов неязыковых факультетов к деловому иноязычному 
общению, которая выступает важным показателем профессионализма специалиста в любой 
сфере трудовой деятельности, поскольку от уровня ее сформированности в значительной 
мере зависит успешность деловых контактов с зарубежными партнерами. 

Деловое общение - это сложный, многоплановый процесс установления и развития 
контактов между равноправными партнерами, порождаемый потребностями совместной 
деятельности. Готовность и способность к деловому иноязычному общению представляет 
собой интегративное профессионально значимое качество специалиста, обеспечивающее ему 
установление с зарубежным партнером отношений паритетного сотрудничества и выработку 
конструктивного решения проблем. 

Согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования Казахстана, специалист в любой сфере трудовой деятельности должен уметь 
«осуществлять иноязычное общение в устной и письменной форме», то есть обладать 
высоким уровнем готовности к эффективному общению с зарубежными партнерами на 
иностранном языке. Адекватное речевое поведение в любом профессиональном формате 
требует освоения студентами не только системно-языковых знаний, но и знаний законов, 
обычаев, национального менталитета страны изучаемого языка, так как несовпадение 
деловых культур в процессе взаимодействия означает дисбаланс в работе механизма 
принятия решений, самоорганизации, разрешения конфликтов. Незнание кросс-культурных 
различий может существенно снизить эффективность коммуникации. На данном этапе 
существует потребность в поиске продуктивных средств активизации процесса 
формирования готовности будущего специалиста к эффективному деловому иноязычному 
общению. 

Учитывая все это, можно совершенно обоснованно сформулировать цели, стоящие 
перед методистами, формирующими языковую программу овладения иностранным языком в 
неязыковом вузе. Такой целью должно стать формирование языковой личности, способной 
эффективно взаимодействовать в контексте иной культуры. В структуре иноязычной 
коммуникативной компетентности, которой должна обладать языковая личность, особое 
место занимает межкультурная компетентность, связанная с заполнением культурных лакун 
и адаптацией коммуникаторов к реалиям новой иноязычной культуры. 

Одной из основ методологии формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции  является когнитивно-деятельностный подход, подразумевающий погружение 
студента в псевдореальную проблемную ситуацию, где осуществляется поиск решения с 
последующим анализом речевых и неречевых действий, а также умение графически 
изобразить и символически представить фрейм текста или дискурса (стереотипной 
информации, представленной в сознании в виде динамической и статической ментальных 
моделей). 
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КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ 
НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВНЗ 

 
У даній статті обговорюється актуальність завдання формування міжкультурної 

комунікативної компетентності - здатності, що дозволяє мовної особистості вийти за межі 
власної культури і придбати якості медіатора культур, не втрачаючи власної культурної 
ідентичності. При цьому однією з центральних завдань сучасного етапу вивченості проблеми є 
створення концепції когнітивного підходу при формуванні міжкультурної комунікативної 
компетенції і, в кінцевому рахунку, компетентності. 

Ключові слова: міжкультурна комунікативна компетентність, когнітивний підхід, мовна 
особистість, інтеграція, глобалізація. 

Kylyshpayeva Madina 
COGNITIVE APPROACH TO FORMING COMMUNICATION COMPETENCE IN  
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

 
This article discusses the relevance of the task of forming Intercultural Communicative 

Competence  - the  ability that lets a  language personality go beyond his/her own culture and to  acquire 
the qualities of a mediator of cultures without losing his/her cultural identity. In this case,  one of the 
central tasks of the present stage of study is to create the concept of the cognitive approach in the 
formation of intercultural communicative competence and, ultimately, competence. 

Keywords: intercultural communication competence, cognitive approach, linguistic identity, 
integration, globalization. 
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УДК 378.147                                                                                        Лелеко В.В. (ЧНУ) 
 
 

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
 

Статтю присвячено розгляду проблеми впровадження та використання різних видів 
інноваційних педагогічних технологій у процесі навчання іноземних мов. Розкрито зміст та 
охарактеризовано сутність інноваційних технологій. Показано позитивні та негативні 
сторони традиційних та інноваційних технологій навчання. Представлено класифікації та 
описані основні групи інноваційних педагогічних технологій, які доцільно застосовувати у 
процесі навчання.  

Ключові слова: педагогічні технології, інноваційні технології, види інноваційних 
технологій.  

 
Постановка проблеми. Однією з умов розвитку освіти є вивчення та впровадження у 

навчальний процес сучасних технологій, які розширюють можливості студентів, сприяють 
розвитку їх інтелектуальних здібностей та створюють сприятливі умови для навчальної 
діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема застосування різних видів 
інноваційних технологій у вищій школі досліджувалася такими вітчизняними та 
зарубіжними вченими, як Б. Авво, В.П. Безпалько, І.М. Дичківська, О.М. Пєхота, 
Л.І. Новікова, А.С. Нісімчук та ін. 

Метою статті є розглянути та охарактеризувати різні види інноваційних технологій 
у процесі вивчення іноземних мов та проаналізувати основні форми організації роботи з 
використанням інноваційних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з умов успішного вивчення 
іноземних мов є впровадження у навчальний процес різних видів інноваційних педагогічних 
технологій на всіх етапах навчання. Під педагогічною технологією розуміють вивчення, 
розробку та системне використання принципів організації навчального процесу на основі 
новітніх досягнень педагогіки та психології, що підвищують ефективність навчального 
процесу [5]. 

М.  Кларін вважає,  що педагогічна технологія є системною сукупністю і порядком 
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методичних засобів, що 
використовуються для досягнення педагогічних цілей. Г. Селевко характеризує педагогічну 
(освітню) технологію як систему функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, 
що побудована на науковій основі, запрограмована за часом і простором, призводить до 
намічених результатів [8, с. 4]. 

Серед технологій, що активно застосовуються в педагогічній практиці, можна виділити 
традиційні та інноваційні технології. Порівняльний аналіз цих технологій дозволяє виділяти 
як позитивні, так і негативні сторони їхнього використання у процесі навчання. Так, до 
переваг традиційних технологій можна віднести: науковість (не може бути помилкових 
знань, можуть бути лише неповні); організаційна чіткість педагогічного процесу; постійний 
ідейно-емоційний вплив особистості викладача; оптимальні витрати ресурсів при масовому 
навчанні; впорядкована, логічно структурована подача навчального матеріалу, орієнтація на 
розвиток пам’яті (запам'ятовування і відтворення); доступність; врахування вікових та 
індивідуальних особливостей студентів; усвідомлення завдань та активність. 

Проте, традиційним технологіям властиві й певні недоліки: характер відносин між 
викладачами та студентами типу «суб’єкт-об’єкт», орієнтація на формування шаблонного 
мислення; відсутність орієнтації на розвиток творчого потенціалу, пригнічення ініціативи, 
однаковий підхід до всіх студентів [6].  
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Тому, одним із шляхів модернізації освітньої системи України постає упровадження в 
навчальний процес ВНЗ інноваційних педагогічних технологій [10]. 

Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, систематичне й послідовне 
впровадження у практику оригінальних, новаторських способів, прийомів, педагогічних дій і 
засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до 
очікуваних результатів [4, с. 4]. 

Впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних, інноваційних технологій 
дає змогу забезпечити якість освіти. Тому, важливо формувати мотиви навчальної діяльності 
та організовувати навчальний процес так, щоб було цікаво навчатися. У педагогічній 
психології відомо, що розвиток мотивів здійснюється через саму навчальну діяльність 
суб’єкта. Інтерес до вивчення предмета значною мірою залежить від змісту навчання. Одним 
із засобів, що сприяє виникненню внутрішньої мотивації, є проблемність навчання, яка має 
бути на всіх етапах навчального процесу (на лекціях, семінарах тощо). Вирішення проблеми 
ставить студента перед необхідністю вибору в процесі прийняття рішення, що не тільки 
формує його волю,  а й створює умови для оволодіння навичками наукових досліджень і 
виробляє відповідній стиль професійного аналітичного мислення. [12] 

В наші дні відбулася диференціація двох складових терміну «інноваційні технології». 
Необхідно розрізняти інноваційні технології навчання (англ. innovation technology of 
teaching) та інноваційні технології в навчанні (англ. innovation technology in teaching). Перші 
розглядають як сукупність прийомів роботи вчителя, яка забезпечує досягнення поставленої 
мети навчання і, яка є основою його наукової організації праці. Другі передбачають 
використання технічних засобів у навчанні. В методиці викладання іноземних мов до 
інноваційних технологій навчання відносять метод проектів (проектна методика), навчання у 
співпраці, використання комп’ютерних програм, використання мовленнєвого портфеля та ін. 
[2, с. 195]. 

Наявність інноваційних технічних засобів дає викладачеві можливість створити 
активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Таким чином, 
взаємодія студента з комп’ютером, з простого обміну інформацією або виконання команд 
перетворюється на багатогранну діяльність, завдяки чому перед студентом відкриваються не 
обмежені можливості [9]. Крім цього, використання комп’ютерних технологій у викладанні 
іноземної мови дає змогу відійти від традиційних форм навчання та підвищити 
індивідуалізацію навчальної діяльності студентів, оптимізувати засвоєння мовних структур і 
граматичних правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та 
комунікативної компетенції студентів при навчанні іноземній мові [7]. 

Серед інноваційних технологій, які набули поширення в практиці вищої освіти, можна 
виділити дев’ять видів, а саме [11]:  

1) особистісно орієнтовані технології (підвищення ефективності навчально-виховного 
процесу шляхом його індивідуалізації та диференціації, створення атмосфери комфорту в 
процесі навчання, розширення простору співробітництва між викладачами та студентами на 
гуманному суб’єкт-суб’єктному рівні);  

2) нові інформаційні технології (сукупність методів і технологічних засобів збирання, 
організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою 
комп’ютерів і телемунікаційних мереж);  

3) модульно-рейтингові технології (система навчання за окремими функціональними 
вузлами, відображеними у змісті, організаційних формах і методах – модулях із метою 
підвищення зацікавленості студентів у результатах навчання та об’єктивності оцінки знань з 
окремих предметів і фаху в цілому);  

4) технології розвитку творчості (стимуляція у студентів інтересу до пізнавальної 
діяльності за допомогою завдань творчого характеру);  

5) ігрові технології (імітація майбутньої педагогічної діяльності в ігровій формі, 
використання різних навчально-педагогічних ігор);  
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6) діалогові технології (вирішення в режимі діалогу питань проблемного характеру, що 
не мають однозначного вирішення в науці та практиці);  

7) проектні технології (розв’язання різних проблем, стимулювання інтересу студентів 
до самостійного здобуття певних знань, умінь і навичок);  

8) технології цілепокладання та життєтворення (усвідомлення цілей учительської 
професії, віра у свої можливості та власний успіх, сподівання на позитивні перспективи в 
майбутньому);  

9) тренінгові технології (система діяльності щодо відпрацювання певних алгоритмів 
навчально-пізнавальних дій і способів розв’язання різних видів завдань, типових для людини 
з високорозвиненою мотивацією).  

Усі вищезазначені інноваційні технології можна поділити за ознакою масштабності 
перетворень на системні (особистісно орієнтовані, нові інформаційні технології, модульно-
рейтингові), модульні (технології розвитку творчості, ігрові та діалогові) та локальні 
(проектні технології, цілепокладання та життєтворення, тренінгові) [11]. 

Використання вказаних вище інноваційних педагогічних технологій забезпечує 
реалізацію таких основних принципів організації навчальної діяльності: мотиваційної 
достатності, культурологічності, практичної реалізації комунікативної компетенції, 
зануреності у предметний зміст навчання, предметності та інтегрованості навчання чотирьох 
видів мовленнєвої діяльності, автономії творчої навчальної діяльності, творчої співпраці [1].  

Вдалий вибір методів і прийомів навчання в конкретних умовах та застосування 
оптимальних педагогічних технологій у кінцевому результаті повинні сформувати такі 
особистісні якості учня [3, с. 38]:  

– когнітивні (пізнавальні) – уміння відчувати навколишній світ, ставити запитання, 
обґрунтовувати своє світорозуміння, вступати у змістовний діалог чи дискусію, робити 
висновки;  

– креативні (творчі) – виявляти гнучкість розуму, фантазії, натхнення; мати власну 
точку зору, виявляти ініціативу; бути нестандартним, неординарним;  

– оргдіяльнісні – уміння ставити мету й забезпечувати її досягнення, програмувати дії; 
самоаналіз і самооцінка;  

– комунікативні – здатність до неконфліктної взаємодії з іншими суб'єктами й 
навколишнім світом.  

Висновки. Отже, інноваційні педагогічні технології – це системні процеси, направлені 
на задоволення потреб, того, хто навчається. Розрізняють інноваційні технології навчання та 
інноваційні технології в навчанні. Використання інноваційних педагогічних технологій у 
процесі навчання іноземних мов дає змогу забезпечити підготовку конкурентоспроможного, 
висококваліфікованого, гармонійно розвиненого фахівця.  
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Статья посвящена проблеме внедрения и использования инновационных педагогических 

технологий в процессе обучения иностранным языкам. Раскрыто значение и 
охарактеризировано сущность инновационных технологий. Продемонстрировано как 
положительные, так и отрицательные стороны традиционных и инновационных технологий 
обучения. Представленны классификации и описаны основне группы инновационных 
педагогических технологий, которые рацонально использовать в процессе обучения.  
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УДК 37.013.74                                                                                                  Лєвшина Н.В. 
(ГІІМ ДВНЗ ДДПУ) 

 
СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ 

ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
 

У статті розглядаються соціокультурні та економічні чинники, які багато в чому 
визначають напрями і тенденції реформування системи освіти Великої Британії. Провідні 
педагоги країни вважають, що основою системи освіти повинна стати ідея розвитку 
особистості як головної мети освіти, чому повинна служити і ідея безперервної освіти. При 
цьому системі освіти необхідно враховувати загальносвітові тенденції розвитку економіки.  

Ключові слова: глобалізація, розвиток особистості, система освіти. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Освіта виступає складовою людської культури,  вона 
покликана забезпечити людині відповідні умови, можливості, засоби входження в культуру 
та її творення і перетворення, а для успішного вирішення означеного завдання необхідно 
враховувати численні соціальні й економічні чинники, які суттєво позначаються на розвитку 
культури в цілому, й освітньої сфери зокрема. Тому громадські діячі й освітяни постійно 
розмірковують над філософсько-теоретичними засадами освіти, над визначенням її 
стратегічних орієнтирів і завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор. У теоретико-методологічних працях вітчизняних 
науковців: В. Андрущенка, І. Беха, В. Бондаря, В. Буряка, Г. Ващенка, О. Вишневського, О. 
Глузмана, М. Євтуха, В. Кременя, В. Ковальчука, К. Корсака, В. Кумаріна, Т. Левченко, Г. 
Лукічьова, В. Малахова, Є. Научитель, І. Панченко, О. Пометун, М. Савчин, П. Сікорського, 
Н.  Скотної,  В.  Скотного,  О.  Сухомлинської,  В.  Сухомлинського та ін.  розкриваються 
методологічні засади науково-педагогічних досліджень проблем вищої освіти в цілому, і 
педагогічної освіти зокрема, її історичні трансформації, особливості розвитку вітчизняної 
вищої школи в контексті загальноєвропейських освітніх процесів, обґрунтовуються 
принципи індивідуалізації та диференціації навчання студентів як основи вдосконалення 
підготовки фахівців в університетах, висвітлюються тенденції формування змісту вищої 
освіти, характеризується сучасний стан і перспективи розвитку педагогічних технологій в 
університетській освіті. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. При цьому університетська освіта Великої Британії є найбільш шанованою 
і популярною в Європі і світі,  тому і не вщухає інтерес до процесів модернізації освітньої 
галузі цієї країни. Тому видається доцільним звернутися до британського досвіду з 
визначення тих соціальних й економічних пріоритетів, які лежать в основі оновлення 
системи освіти країни. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Тому метою означеної статті 
виступає узагальнення соціокультурних та економічних чинників, які багато в чому 
визначають напрями і тенденції реформування системи освіти Великої Британії.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Професор П.  Бурд’є,  стверджує,  що функціонування суспільних 
структур багато в чому визначається тими потужними силами,  що діють в його центрі.  
Освіта ніколи не була в центрі суспільства, і тому її структура та функції завжди є 
відповіддю на вимоги означеного центру. Наприклад, зміст навчальних програм завжди 
відображає ті форми знання, що визначені центром суспільства для передачі майбутнім 
поколінням. П. Бурд’є [2, с. 73] зауважує, що у зв’язку з тим, що накопичення та зберігання 
культурних цінностей як символічного товару (разом із символічним задоволенням, яке 
супроводжує його присвоєння) можливі тільки для тих, хто має змогу їх зрозуміти, іншими 
словами, присвоєння культурної спадщини вимагає володіння механізмами її привласнення 
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для накопичення культурного потенціалу, інтелектуального капіталу. Науковець вважає, що 
тільки освіта дорослих реалізує освітні і розвивальні завдання, виходячи з потреб людини, 
допомагає їй розвивати власні сили і здібності на користь особистості і громади, у чому і 
полягає сутність «особистісно орієнтованого» підходу в освіті. Це повною мірою стосується і 
заочної форми навчання у Великій Британії, стверджує М. Велтон [5]. Він також підтримує 
філософський постулат про те, що розвиток особистості кожної людини, її освіта – це 
значний внесок у загальне благо. Але науковці відзначають, що протягом останніх років 
освіта дорослих втрачає свої гуманістичні засади. Центробіжні сили суспільства 
трансформують таку форму гуманістичної за характером освіти в освіту для 
працевлаштування, змушуючи споживачів освітніх послуг розвивати свої знання з 
комерційними цілями. П. Джарвіс [5], професор університету в Сурреї, вирішуючи питання 
про сутність освіти, намагається визначити, чи освіта – це освіта про людський розвиток, чи 
освіта – це освіта про людський ресурс розвитку, тобто який підхід до організації освітнього 
процесу має бути його філософським підґрунтям. 

Глобалізація є,  головним чином,  явище економічне,  вплив якого поширився на всі 
сфери суспільного життя,  і на освіту,  у тому числі,  як на складову культури.  Професор П.  
Джарвіс вважає недоцільним аналізувати всі концепції глобалізації,  але для освітньої галузі 
найбільш впливовими видаються йому три підходи, виділені Е. Уідом [5], а саме: структурна 
теорія імперіалізму И.  Гелтана [4];  світовий системний підхід Валленштайна [5];  ідея 
інвестиційної залежності Борнш’єра [1]. Всі вони стосуються тих, хто контролює фінансово 
й інтелектуально економічні інституції і широко застосовують інформаційні технології для 
здобуття бажаних прибутків, результатів. У поєднанні зі швидким розвитком транспортного 
сполучення світ перетворився на глобальне «селище», хоча цей термін, на думку 
британських освітян, не зовсім відповідає сутності явища, оскільки світова культура 
набагато багатша за культуру одного населеного пункту. Тим не менш, капіталістична 
система і міжнародний розподіл праці впливають на культури світу. У багатьох сферах, 
зауважує У. Бек, відбувається процес стандартизації або за влучним саркастичним виразом 
Д. Рітца [5] «макдональдизації». У той же час, цей процес не є монолітним, оскільки народи і 
культури прагнуть зберегти свою національну ідентичність. Але професор Р. Робертсон 
підкреслює,  що між глобальним і місцевим існує більш тісний зв’язок,  ніж можна собі 
уявити. 

Йдеться про ті країни, що знаходяться в центрі економічної глобалізації, які фахівці ще 
називають суспільством знань, ті, що Д. Белл першим назвав постіндустріальним 
суспільством. На його думку, знання є фундаментальним ресурсом для таких суспільств, 
особливо теоретичні знання,  і,  як відзначав Н.  Штер,  коли ці суспільства виникають,  вони 
втілюють фундаментальні зрушення в структурі економіки, коли знання заступають 
виробництво. Це не знання саме по собі, що має важливе значення для суспільства знань, але 
науково доведені і соціально значущі знання [5], оскільки вони лежать в основі виробництва 
нових товарів і послуг і,  отже,  мають економічну цінність,  а нові знання є дефіцитним 
ресурсом. Кожне поповнення наукового знання є потенційно цінним в економіці знань. 
Однак у сучасному світі не всі країни можна віднести до суспільства знань, ще залишаються 
сільськогосподарські і промислові суспільства, і широко відомо, що транснаціональні 
компанії переводять свої виробництва саме в такі країни.  

Дослідник Р. Райх розподілив всі сфери професійної діяльності на три групи: 
виробництво (зі стандартними повторюваними діями і функціями); сфера послуг, що 
передбачає роботу з людьми та аналітична сфера,  що має справу з певними символами 
(дослідники, конструктори і т.п.), і саме остання ґрунтується на наукових знаннях 
працівників. Частка таких працівників в економіці Великої Британії постійно зростає, 
характер знань постійно змінюється, що обумовлюється гострою конкуренцією на світовому 
ринку праці. Це ті тенденції, які й обумовлюють напрямки модернізації освітньої сфери в 
цілому, і педагогічної освіти зокрема.  
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Н. Штер переконливо доводить, що наукове знання, яке лежить в основі суспільства 
знань, і саме суспільство надзвичайно швидко змінюється [5]. Ще в 1926 році М. Шелер 
намагався класифікувати типи знання за ступенем швидкості, з якою вони змінюються. Він 
виокремив сім категорій, з яких дві останні були знання математики і природничих та 
гуманітарних наук і технічних знань. Решта п’ять – це: міфи і легенди; знання рідної мови; 
релігійні знання; містичне знання; філософсько-метафізичне знання. Останні дві категорії він 
вважав штучними, оскільки вони змінювалися так швидко і не було часу, щоб їм втілитися в 
культурі суспільства перш, ніж вони зникли, в той час як інші форми знання були вбудовані 
в культуру і змінювалися повільніше, а отже мали менше значення для економіки.  

Як відзначав K. Керр та інші учасники наукової дискусії про характер вищої освіти, 
означені вище аспекти багато у чому позначилися на реформуванні сфери вищої освіти, вони 
визначили пріоритетними природничі науки, техніку, медицину, підготовку управлінських 
кадрів, адміністративне право. Вища освіта має постійно адаптуватися до нових дисциплін і 
спеціальностей. Суттєво зменшується частка гуманітарних наук і мистецтв, в той час як 
суспільні науки тісно пов’язані з підготовкою управлінських груп і техніки для підприємств і 
уряду. Збільшення вільного часу в епоху індустріалізму, однак, сприяє більш широкій 
громадській оцінці гуманітарних наук і мистецтв. Крім того глобалізаційні процеси 
актуалізували ідею навчання впродовж життя, оскільки швидкоплинні зміни у світі 
змушують особистість постійно підвищувати свій професійний рівень, а іноді і кардинально 
змінювати сферу праці. А для вирішення цього завдання необхідні відповідним чином 
підготовлені педагоги. 

З появою ідеї неперервної освіти, за твердженням П. Джарвіса, Дж. Холфорда та С. 
Гріффіна, в системі освіти відбулася ціла низка серйозних змін [5]. Найбільш важливими 
науковці вважають такі зміни в секторі університетської освіти та освіти дорослих: зміщення 
акцентів з освіти, яку забезпечували державні інституції, на приватні навчальні заклади; 
перехід від певного періоду здобуття освіти до навчання впродовж усього життя; перехід від 
вузько спеціалізованої за характером до більш професійно орієнтованої освіти; перехід від 
елітарної вищої освіти до її всезагальності; від вузько спеціалізованого до інтегрованого і 
практико орієнтованого знання; від знання як абсолютної істини до знання як істини 
відносної. 

Перехід від освіти державної до освіти, яку забезпечують приватні навчальні заклади: 
звичною для суспільства є думка про школу й університет як центри навчання, а більшість 
учителів і викладачів завжди були державними службовцями; освіта завжди виступала 
справою держави, хоча церква історично не раз намагалася відігравати в освіті провідну 
роль. Але протягом останніх десятиліть спостерігаються значні зміни: значна частина 
педагогів продовжують бути державними службовцями,  але сьогодні все більше освітян 
працює в приватному секторі освітньої галузі.  П.  Джарвіс [5],  професор університету в 
Сурреї, відмічає зростання кількості приватних університетів і той факт, що освіта швидко 
стає товаром на ринку товарів і послуг, крім того, велику кількість навчальних матеріалів 
можна отримати з всесвітньої мережі Інтернет. Державні навчальні заклади змушені 
конкурувати з приватними на ринку освітніх послуг, і не завжди вони стають переможцями.  

Щодо освіти протягом усього життя, науковці зазначають, що традиційно в системі 
освіти здійснювалася передача знань і навичок, які визначалися старшим поколінням як 
необхідні,  від старшого до молодшого покоління.  Оскільки ці функції виконувала тільки 
система освіти, то вона мала високий соціальний статус і відповідно фахівці, які працювали у 
цій сфері, також посідали в суспільстві значне місце. Отже, сьогодні освіта може тривати 
протягом усього життя.  І все більше прихильників отримує так звана «традиційна освіта»,  
незважаючи на розмаїття інституцій, які мають змогу забезпечити особистості доступ до тієї 
чи іншої навчальної інформації з книжок, заочної форми навчання, з аудіозасобів, з мережі 
Інтернет тощо. І дійсно сьогодні людина має змогу дізнатися багато чого, не будучи 
студентом вишу. Більше того, не тільки у Великій Британії, а й у всій Європі і молоді, і літні 
люди розуміють особисту значущість освіти впродовж життя, що змушує їх переосмислити 
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своє соціальне становище. Так доповідь Р. Дірінга [3] стосується питань створення 
можливостей для освіти впродовж життя в межах університетів, які повинні виявити гнучкі 
підходи до організації освітнього процесу (нові види курсів; нові способи навчання; 
виділення частини навчального часу на дослідження; курси організовані в зручний час для 
працюючих тощо.  Університети,  на жаль,  є досить інертними у пошуках нових форм 
забезпечення попиту суспільства на освітні потреби, робить висновок автор. 

Перехід від універсальної за характером до більш професійно орієнтованої освіти 
обумовлюється потребами глобалізованої економіки, що позначається на знаннях та на 
суспільстві знань. Нові технології та торгівля потребують все більш високого рівня 
кваліфікації від працівників, тому університети змушені підвищувати вимоги до вступників. 
Науковці С. Керр, Д. Данлоп, Ф. Харбісон, С. Майєрс відзначають, що сьогодні 30-40% 
абітурієнтів – це випускники середніх навчальних закладів, а тому університетські програми 
повинні набувати професійно орієнтованого характеру. Отже, освіта виступає найбільш 
вірним способом працевлаштування особистості, поступово збільшується різноманіття 
аспірантських програм та програм дистанційної освіти. Знання і кваліфікації сучасних 
працівників виробничої сфери і сфери обслуговування потребують постійного оновлення, 
оскільки з’являється все нове і нове знання,  нові технології,  що обумовлюється 
економічними потребами суспільства, тому університети повинні адаптувати свої плани і 
програми до нових вимог професійної діяльності. Крім того, зауважує професор П. Джарвіс 
[5], збільшилася і кількість докторантських програм. 

Перехід від елітарної до всезагальної вищої освіти сьогодні визнано одним з 
пріоритетних напрямків освітньої політики Об’єднаного Королівства. Але тут може 
виникнути проблема зайнятості кваліфікованих кадрів в економіці країни, оскільки наявність 
більшої кількості високо освічених людей, ніж має змогу працевлаштувати економіка країни, 
може виступати дестабілізуючим економічним і соціальним фактором.  

Перехід від вузько спеціалізованої за характером до більш професійно орієнтованої 
освіти: традиційно університети забезпечували студентам опанування академічних 
дисциплін: математики або фізики, філології або філософії тощо. Іноді студенти вивчали два 
предмети і дуже рідко більше. Метою університету виступала теоретична підготовка 
студента з якогось певного предмету. Але теоретичні знання в галузі однієї академічної 
дисципліни мають низьку вартість у виробничій сфері, й університети змушені були певним 
чином реагувати на виклики часу. Тож нові сфери практичних знань і навичок виникають 
частіше за нові теоретичні дисципліни, наприклад, в галузі педагогіки, у медсестринській 
справі, у журналістиці тощо, і ці знання мають інтегрований та практико орієнтований 
характер. Збільшення такого роду навчальних програм дозволило науковцям С. Венгу, К. 
Моханану, Д. Пену, Д. Чі говорити про практико орієнтоване навчання та відповідні освітні 
технології. І сьогодні університети повинні все більше враховувати потреби студентів. 
Перехід від вузько спеціалізованого до інтегрованого і практико орієнтованого знання 
актуалізує питання про природу істини та характер теоретичних знань.  

Висновки. Сучасні британські університети стикаються з певними труднощами, 
оскільки нові покоління студентів висувають до них високі інтелектуальні і структурні 
вимоги. Університети поступово перетворюються на заклади безперервного навчання. Ці 
зміни функціонування університетського сектору освіти не є безболісними, але на 
переконання П. Джарвіса, ці вищі навчальні заклади мають керуватися філософією освіти 
для розвитку людини, а не просто для розвитку людських ресурсів. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
В статье рассматриваются социокультурные и экономические факторы, которые во 

многом определяют направления и тенденции реформирования системы образования 
Великобритании. Ведущие педагоги страны считают, что основой системы образования 
должна стать идея развития личности как главной цели образования, чему должна служить и 
идея непрерывного образования. При этом системе образования необходимо учитывать 
общемировые тенденции развития экономики. 

Ключевые слова: глобализация, развитие личности, система образования. 
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This article is devoted to social, cultural and economic factors that determine direction and trends 

reforming the education system of Great Britain. Famous British teachers believe that the idea of 
personality development as the most important goal of education must become the education system basis, 
so as the idea of life-long education. World trends of economic development must be taken into account in 
reforming of education system.  
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРЕДМЕТ  
СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
У статті уточнюється змістове наповнення понять «інновація», «інноваційні педагогічні 

технології», аналізуються інноваційні педагогічні технології, які мають значні ресурси у 
підвищенні якості підготовки майбутніх учителів у вищій школі. Особливо зазначається, що 
актуальною і значущою є проблема створення необхідних і достатніх умов для надбання 
студентами майбутніми учителями вже у ВНЗ таких особистісно-професійних якостей, які 
забезпечують здатність  до застосування інноваційних педагогічних технологій. 

Ключові слова: інновація, інноваційні педагогічні технології, інновація в освіті, педагогічні 
інновації. 

 
Соціокультурна ситуація, що склалась у сучасному українському соціумі, актуалізує 

особистісно-професійну роль педагога - ключової фігури якісних перетворень в освіті.  Саме 
з успішною професійною діяльністю вчительства  суспільство пов’язує процес зміцнення 
інтелектуального та духовного потенціалу нації. 

У цьому зв’язку важко переоцінити роль професіоналізму, фахової компетентності саме 
вчителя початкових класів, якій стоїть біля початків становлення особистості. Відтак 
особливо актуальною і значущою стає проблема створення необхідних і достатніх умов для 
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надбання студентами – майбутніми вчителями вже у стінах вищого педагогічного 
навчального закладу таких особистісно – професійних якостей, які забезпечують його 
спроможність  до застосовувати інноваційних педагогічних технологій як чинника зростання 
мотиваційної основи постійного самовдосконалення школяра. Отже, вища педагогічна школа 
– провідний етап становлення початків професіоналізму фахівця зокрема, в його 
компетентному використані  новітніх педагогічних технологій. 

Метою статті є розгляд й уточнення ключових понять окресленої проблеми, аналіз 
інноваційних педагогічних технологій, їх місця і ролі в удосконаленні професійної 
підготовки майбутнього педагога школи першого ступеня.   

Протягом останніх десятиріч проблема запровадження інноваційних підходів до 
підготовки фахівця перебуває у колі наукових інтересів науковців. Так, у дослідженнях та 
впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес системно 
займаються таки вітчизняні науковці, як: К. Бондарева, Л. Буркова, Р. Гуревич, І. Дичківська, 
М. Єменко, І. Зязюн, О. Іонова, О. Козлова, Г. Лаврентьєва, Л. Макрідіна, В. Паламарчук, А. 
Підласий, І. Підласий, С. Сисоєва, Є. Чернихович та інші. 

Натомість ще й досі у педагогічній науці не склалось єдиного погляду навіть на 
змістове наповнення ключових понять - «інновація» та «інноваційна педагогічна 
технологія».  

Слово «інновація» в перекладі з латинського означає оновлення, зміну, введення 
нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і 
результати навчально-виховного процесу. Більшість науковців трактують інновацію як 
оригінальні, новаторські способи та прийоми педагогічних дій і засоби.  

Одні науковці переконані, що інноваціями можна вважати лише те нове, яке має своїм 
результатом кардинальні зміни в певній системі, інші зараховують до цієї категорії будь-які, 
навіть незначні, нововведення. Погоджуючись в основному з наявними позиціями будемо 
вважати кожне нововведення, що зумовлює отримання кращого за попередній результату, 
інновацією. Ця думка перегукується із точкою зору І. Дичківської. Зокрема, розглядаючи 
інновацію як зміну системи, відповідну діяльність і результат, вона визначає поняття 
«інноваційні педагогічні технології» у такий спосіб:  «цілеспрямоване, систематичне й 
послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів 
педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його 
мети до очікуваних результатів» [3, 31]. 

У «Глосарії сучасної освіти» інновація в освіті тлумачиться як «процес, що призводить 
до викладачів і тих, які навчаються, у заздалегідь запланованому напрямі за умови, що зміни, 
котрі відбуваються у діяльності, можна зафіксувати» [1, 75].  

З огляду на зазначене, педагогічні інновації – це результат творчого пошуку 
оригінальних, нестандартних вирішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим 
продуктом творчого пошуку можуть бути нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, 
форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні. Побічним продуктом 
інновацій як процесу творчої діяльності є зростання педагогічної майстерності вчителя і 
керівника, рівня його культурі, мислення та світогляду. Отже, творчий пошук та реалізація 
інновацій ведуть до новоутворення у цілісній педагогічній системі[4].У цьому зв’язку 
цікавою видається думка Л. Даниленко, який визначав педагогічну інновацію як актуально 
значущі й системні новоутворення, котрі виникають на основі різноманітних ініціатив і 
нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на її 
розвиток [2, 50]. 

І. Дичківська виокремила три важливих види педагогічних інновацій:  
- у ролі освітніх ідей, які цілковито нові та раніше не відомі; 
- адаптовані, розширені або переоформлені ідеї та дії, що набувають особливої 

актуальності в певному середовищі й у визначений період часу; 
- педагогічні нововведення, що виникають у ситуаціях, пов’язаних із новим 

окресленням мети за нових умов[]. 
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Всі автори сходяться в одному: оволодіння новими технологіями навчання й виховання 
вимагає внутрішньої готовності викладача до серйозної діяльності щодо перетворювання, 
насамперед, самого себе. 

До того ж до основних понять інноваційних технологій здебільшого відносять саме 
такі: 

- нестандартні уроки; 
- індивідуальна робота; 
- контроль і оцінка навчальних досягнень учнів (через контрольні роботи, тести, 

завдання, робочі зошити і т.ін.); 
- кабінетне, групове і додаткове навчання; 
- факультативи за вибором учнів (поглиблюють знання); 
- проблемне і модульне навчання; 
- запрошення вчених, діячів культури, мистецтва на уроки; 
- економізація і екологізація освіти; 
- науковий експеримент при вивченні нового матеріалу; 
- застосування досягнень техніки (від діапозитивів, через фільми, магнітофони, 

телевізори до навчання з допомогою комп'ютерів,  комп'ютерні аудиторії,  радіо-  і 
телепередачі та «Інтернет-системи», мультимедійні технології тощо);  

- нові підходи до формування навчальних планів [5]. 
Відтак, розуміючи своєрідність педагогічних інновацій, стає зрозумілим що їх 

використання вимагає від викладача з одного боку,  вивчення спеціальної літератури,  
аналізу педагогічного досвіду викладачів-новаторів, а з іншого - розробки запровадження 
нової техніки, при цьому оптимально стратегії поєднуючи гуманітарні, природничо-
математичні та професійні знання. 

Зауважимо, що педагогічна спільнота єдина у доцільності найбільш визнані на даний 
час і такі, що найбільш часто використовуються на практиці педагогічні технології  
класифікувати наступним чином. 

1. Технології індивідуалізації навчання. Як відомо, індивідуальне навчання - форма, 
модель організації навчального процесу, при якій: 1) учитель взаємодіє лише з одним учнем; 
2) один учень навчається і взаємодіє лише із засобами навчання (книги, комп'ютер і т.п.). 
Головною перевагою індивідуального навчання є те, що воно дозволяє повністю адаптувати 
зміст, методи і темпи навчальної діяльності студента до його особливостей, стежити за 
кожною його дією і операцією при рішенні конкретних завдань;  стежити за його 
просуванням від незнання до знання, вносити вчасно необхідні корекції в діяльність як того, 
що навчається, так і викладача, пристосовувати їх до постійно змінної, але контрольованої 
ситуації з боку викладача і з боку студента. Все це дозволяє працювати економно, постійно 
контролювати витрати своїх сил, працювати в оптимальний для себе час, що, природньо, 
дозволяє досягти високих результатів навчання. 

Отже, технологія індивідуалізованого навчання - така організація навчального процесу, 
при якій індивідуальний підхід і індивідуальна форма навчання є пріоритетними. 

Натомість варто взяти до уваги таке: індивідуальний підхід, як принцип, здійснюється в 
тій чи іншій мірі у всіх існуючих технологіях, тому індивідуалізацію навчання можна також 
вважати "проникаючою технологією".  Проте технології,  що ставлять в розділ кута 
індивідуалізацію, роблять її основним засобом досягнення мети навчання, можна розглядати 
окремо, як самостійну систему, що володіє всіма якостями і  ознаками цілісної педагогічної 
технології. 

2. Технологія диференційованого навчання є сукупністю організаційних рішень, засобів 
і методів диференційованого навчання, що охоплюють певну частину навчального процесу. 

Сучасна педагогічна наука диференціацію навчання трактує, як комплекс методичних, 
психолого-педагогічних і організаційно-управлінських заходів, що забезпечують навчання в 
гомогенних групах. Принцип диференціації навчання - положення, згідно якому 
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педагогічний процес будується як диференційований. Одним з основних видів диференціації 
і виступає індивідуальне навчання. 

Суть цієї технології полягає в максимальному обліку індивідуальних особливостей 
дітей при організації процесу навчання. А тому зрозуміло, що проблема вирішується 
введенням базового рівня змісту освіти. Диференціація здійснюється не за рахунок того, що 
одним учням дають менший об'єм матеріалу,  а іншим більший,  а за рахунок того,  що,  
пропонують учням однаковий його об'єм, вчитель орієнтується на різні рівні його засвоєння. 

3. Технологія особистісно орієнтованого навчання (Якимська І., Савченко О., Подмазін 
С.) має домінацію створення  оптимальних умов для розвитку й становлення особистості як 
суб’єкта діяльності і суспільних відносин,  яка будує свою діяльність і стосунки відповідно 
до стійкої ієрархічної системи гуманістичних і буттєвих особистісних цінностей. В цьому 
вбачається її неперевершена значущість. 

4. Технологія повного засвоєння (Дж. Блок, Л. Андерсон, Дж. Керрол, Б. Блум, М. 
Кларін). Деталізуємо особливості цієї технології. Йдеться, по-перше, про важливість 
загальної установки вчителя (всі учні   можуть і повинні освоїти даний навчальний матеріал 
повністю);  по-друге,  суттєвим є аспект розробки критеріїв повного засвоєння для курсу 
розділу або великої теми; по-третє, весь зміст навчального матеріалу розбивається на окремі 
навчальні одиниці (що різними авторами називаються як «навчальні елементи», «одиниці 
змісту», «малі блоки»); по-четверте, ця технологія передбачає, що до кожної навчальної 
одиниці розробляються діагностичні тести і коректувальний дидактичний матеріал. Отже, 
діагностичні тести служать тільки орієнтовною основою для просування засвоєння змісту 
навчального матеріалу, що вчиться в процесі, і, як правило, не оцінюються. Натомість 
основне призначення коректувальних матеріалів (опорні конспекти, узагальнювальні 
таблиці, схеми, малюнки, відеоряди і т.п.) - застосувати їх при повторному поясненні, тобто 
використовувати при додатковому опрацьовуванні незасвоєного матеріалу, яке відрізняється 
від первинного способу його вивчення і дає можливість учневі підібрати відповідні для нього 
способи сприйняття, осмислення і запам'ятовування. 

5. Технологія проблемного навчання (Д. Дьюї) у сучасній інтерпретації розуміється 
така організація навчальних занять, яка припускає створення під керівництвом вчителя 
проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність, учнів за їх дозволом, внаслідок чого і 
відбувається творче оволодіння професійними знання, навички, уміння і розвиток розумових 
здібностей. Зауважимо, що провідною метою проблемної технології виступає придбання 
знань, засвоєння способів самостійної діяльності, розвиток пізнавальних і творчих 
здібностей. 

М. Чошанов формулює три принципи конструювання технології проблемного 
навчання: принцип системного як методологічна підстава для «стиснення» навчальної 
інформації (узагальнення, укрупнення, систематизації, генералізують знань з використанням 
досягнень інженерії знань); принцип модульної (можуть використовуватися як базові, так і 
варіатівниє модулі, а модуль, у свою чергу, має базовий і варіативний компоненти); принцип 
проблемної як дидактична підстава для формування критичного мислення учнів. 
Формування критичності мислення в технології проблемного навчання здійснюється через 
цілеспрямоване створення ситуацій на пошук помилок. 

6. Технології розвиваючого навчання (І. Песталоцци, К. Ушинського) як відомо, набули 
наукове обґрунтування в працях Л. Виготського, який висунув ідею навчання, розвитку, що 
йде попереду, і орієнтованої на розвиток дитини як на основну мету. Згідно його гіпотези, 
знання є не кінцевою метою навчання, а всього лише середовищем розвитку учнів. Додамо, 
що конструктивні ідеї Л. Виготського були розроблені і обґрунтовані в рамках психологічної 
теорії діяльності О. Лєонтьєвим, П. Гальперіним і ін.). В результаті перегляду традиційних 
уявлень про розвиток і його співвідношення з навчанням на перший план було висунуто 
становлення дитини як суб'єкта різноманітних видів людської діяльності. Зазначимо, що 
подальший розвиток теорія розвиваючого навчання отримала в експериментальних роботах 
Л. Занкова, Д. Ельконіна, В. Давидова і ін. У їх концепціях навчання і розвиток предстають 
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як система діалектично взаємопов'язаних сторін одного процесу. Навчання визнається 
рушійною силою психічного розвитку дитини, становлення у нього всієї сукупності якостей 
особи. Зокрема, під розвиваючим навчанням, на думку В.В. Давидова, розуміється новий, 
активно-діяльнісний спосіб навчання, що йде на зміну пояснювально-ілюстративному 
способу. Слід зазначити, що у технології розвиваючого навчання дитині відводиться роль 
самостійного суб'єкта, що взаємодіє з навколишнім середовищем. Ця взаємодія включає всі 
етапи діяльності: Цілепокладання, планування і організацію, реалізацію цілей, аналіз 
результатів діяльності. Відтак, розвиваюче навчання направлене на розвиток всієї цілісної 
сукупності якостей особи. 

6. Ігрові технології визнано нині дидактичними системами застосування різних 
дидактичних ігор, що формують уміння вирішувати задачі на основі компетентного вибору 
альтернативних варіантів: цікаві, такі, що театралізуються, ділові, ролеві ігри, імітаційні 
вправи, ігрове проектування, індивідуальний тренінг рішення практичних ситуацій і завдань, 
комп'ютерні ігри і ін. Саме поняття «Ігрові технології» включає достатньо обширну групу 
методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. 
Причому ігрова форма занять створюється ігровою мотивацією, яка виступає як засіб 
спонуки, стимулювання дітей до навчальної діяльності. Ось чому місце і роль ігрової 
технології в навчальному процесі, поєднання елементів гри і навчання багато в чому 
залежать від розуміння педагогом функцій і класифікації педагогічних ігор. 

7. Інформаційні технології, які реалізуються в дидактичних системах комп'ютерного 
навчання на основі діалогу "учень - машина" за допомогою різного виду навчальних програм 
(інформаційних, контролюючих, тренінгових). Оскільки,на наш погляд, технологія навчання 
- це свого роду варіант втілення певної педагогічної концепції, стратегії освіти, то нині в 
умовах випереджувального розвитку науково-технічного прогресу, змінилось і змістове 
наповнення цього різновиду педагогічних технологій.  

Інформаційними технологіями в сучасній науці називають всі технології, що 
використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (ЕВМ, аудіо, відео). Комп'ютери 
стали широко використовуватися в освіті, з'явився термін - «комп'ютерна технологія 
навчання». Комп'ютерні технології розвивають ідеї програмованого навчання, відкривають 
абсолютно нові, ще не досліджені технологічні варіанти, пов'язані з унікальними 
можливостями сучасних комп'ютерів і комунікацій. Комп'ютерні (нові інформаційні) 
технології навчання - це процеси підготовки і передачі інформації учневі за допомогою 
комп'ютера. 

8.  Інтерактивні технології (О.Пометун,  Л.  Пироженко та ін.),   мають провідною ідею,  
що процес пізнання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Залежно 
від мети уроку, форм організації навчальної діяльності використовуються інтерактивні 
технології кооперативного навчання,  колективно-групового навчання, ситуативного 
моделювання, опрацювання дискусійних питань. 

Різноманітність та велика кількість сучасних інноваційних педагогічних технологій 
вимагає від учителів уваги та відповідної підготовки до їх вибору та впровадження в 
навчально-виховний процес початкової школи. Інноваційна діяльність передбачає 
сформованість у вчителя найвищого ступеня педагогічної творчості, оскільки суть такої 
діяльності передбачає оновлення педагогічного процесу, внесення прогресивного у 
традиційну систему навчання й виховання. 

З огляду на вищезазначене, цілковито очевидною виступає значущість саме 
компетентного використання сучасним  учительством найбільш конструктивних ідей, 
закладених у певній педагогічній технології. Різмаїття інноваційних педагогічних технологій 
вимогає особливої якості від фахівця – сформованості науково- педагогічного стиля 
мислення, що є базою розвитку його творчого потенціалу. 

Оскільки діяльність сучасної початкової школи спрямована на розв’язання 
вийняткового завдання – розвиток творчої індивідуальності дитини, яка стоїть біля початків 
становлення як школяра, то й вимоги до професійної діяльності педагога значно 
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ускладнюються, набуваючи певної специфіки. За цих умов інноваційні педагогічні технології 
підготовки нової генерації вчителів школи першого ступеня – важливий ресурс 
удосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ. 

Перспективи подальшого наукового пошуку ми пов’язуємо із розробкою оптимальної 
сукупності освітніх технологій,  реалізація яких є педагогічно доцільною у вищій школі 
логіці підсистем «бакалавр - магістр». 
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СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В статье уточняется содержание понятий «инновация», «инновационные педагогические 

технологии», анализируются педагогические технологии, имеющие существенный потенциал в 
повышении качества подготовки будущих учителей в высшей школе. Особенно актуальна и 
значима проблема создания необходимых и достаточных условий для получения студентами 
будущими учителями уже в вузе таких личностно-профессиональных качеств, которые 
обеспечивают способность применения инновационных педагогических технологий. 
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In article the maintenance of concepts "innovation", «innovative pedagogical technologies» is 

specified, the pedagogical technologies having essential potential in improvement of quality of preparation 
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sufficient conditions for reception by students by the future teachers already in high school of such 
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УДК 37.017                                                                д.пед.н., проф. Плахотнік О.В. (КНУ) 
 

АКМЕОЛОГІЯ ЯК НОВА ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
 

Науковий інтерес до акмеології не слабшає. І акмеологія як принципово нова наука, 
джерела якої знаходяться в педагогіці і психології, і проблема підвищення якості освіти зараз 
активно досліджуються. Акмеологія - наука, що виникла на стику природничих, суспільних і 
гуманітарних дисциплін і вивчає закономірності й феномени розвитку людини на ступені її 
зрілості і особливо при досягненні нею найбільш високого рівня в цьому розвитку. 
Міждисциплінарний характер акмеології дозволяє шукати нові можливості, в тому числі 
створення та апробація моделі акмеологічної школи. 

Ключові слова: модернізація освіти, якість освіти, акмеологія, акмеологічний підхід, 
управління. 

 
Постановка проблеми. Програма модернізації освіти визначає цілі освіти такими, які б 

відповідали інтересам суспільства загалом, відкривали б нові можливості для суб’єктів 
педагогічної взаємодії та давали чіткі орієнтири педагогам. 

Центральною проблемою дидактики завжди був і залишається зміст освіти, який би 
відображав потреби суспільства та готував учнів і студентів до викликів соціуму. Досить 
тривалий час панівною парадигмою залишалася тріада Я. А. Коменського – знання, уміння та 
навички. Традиційні цілі освіти у епоху індустріального суспільства були спрямовані на 
засвоєння знань і знаннєва парадигма виконувала свою функцію. Проте в епоху 
інформаційного суспільства коли обсяг інформації щороку подвоюється, знаннєва парадигма 
не може себе виправдати. Міжнародні ринки освіти та праці висувають нові вимоги до рівня 
сучасного випускника середньої школи та ВНЗ – роботодавців цікавить не набір теоретичних 
знань, а комплекс умінь у таких галузях діяльності, як інтелектуальна, громадянська, 
правова, комунікаційна, інформаційна та інші, які допоможуть самостійно вирішувати 
проблеми, що можуть виникати під час роботи або навчання. 

Стратегія розвитку освіти в нових соціально-економічних умовах передбачає не лише 
модернізацію управлінських структур, а й теоретичне обґрунтування успішних педагогічних 
систем, утілення в практику нових технологій, реалізацію інноваційного потенціалу в 
навчанні й вихованні молоді. 

Як зазначає Г.С.Сазоненко, «освіту розвивають ідеї, вона збагачується завдяки 
відновленню традицій, освіту «ведуть» яскраві особистості, освіту створюють нові 
технології, освіту модернізують сучасні управлінські форми».[10]. Саме ці складові 
дозволяють створити успішну педагогічну систему, центром якої є освітні технології 
розвитку й саморозвитку особистості. 

Гуманістичній педагогіці знадобилося чотири століття, щоб на базі досвіду, прозрінь і 
передбачень створити науково-теоретичні, гносеологічні й методологічні основи того, що 
тепер називається технологією успіху. З’явилася нова галузь знань – акмеологія. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою цієї статті є –  
узагальнення, систематизація теоретичних матеріалів з даної теми, показ можливостей їх 
використання у практиці загальноосвітньої школи та перспективи подальшого вивчення 
інших складових поняття "якість освіти", оцінка роботи загальноосвітньої школи з позицій 
акмеологічного підходу й визначення можливостей перспективи вдосконалення діяльності 
освітньої установи. 

Виклад основного матеріалу. Предмет сучасної акмеології – це процес досягнення 
вершини майстерності в професії, максимальної творчої самореалізації фахівця і досягнення 
вищої життєвої самореалізації. У цій статті зроблена спроба розглянути сутність акмеології 
як науки, викласти основні положення акмеологічної концепції розвитку професіонала, а 
також тих чинників, умов, механізмів, які визначають успішність вдосконалення і 
самовдосконалення людини,  повноту її самореалізації в професії і житті в цілому;  
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пропонуються способи оптимізації особистісно-професійного розвитку. 
На початку третього тисячоліття все більш і більш яскраво проявляється прагнення до 

інтеграції, як на рівні державному (Україна як частина світової спільноти), так і на рівні 
соціальних інститутів і кожної конкретної людини. 

Перед загальноосвітньою школою поставлене завдання навчання і виховання учнів, 
підготовки дитини до успішної соціалізації, усвідомленого вибору професії. При цьому не 
слід забувати про необхідність збереження і зміцнення здоров'я учнів. Проблема 
професійного росту людини, її успішність є центральною для акмеології, що почала 
формуватися як самостійна наукова дисципліна в 90-ті роки XX сторіччя. 

Акмеологічний підхід сьогодні є одним з прогресивних і перспективних для сучасної 
школи. "Сутність акмеологічного підходу полягає у здійсненні комплексного дослідження і 
відновлення цілісності суб'єкта, що проходить ступінь зрілості, коли його індивідуальна, 
особистісні та суб'єктно-діяльнісні характеристики вивчаються в єдності, у всіх 
взаємозв'язках і опосередкуваннях, для того щоб сприяти досягненню вищих рівнів, на які 
може піднятися кожен " [5, с.19]. Акмеологічний підхід до змісту освіти, технологій навчання 
і виховання учнів, управління школою дозволяє перевести школу з режиму функціонування 
до розвитку,  при цьому значно підвищується і якість освіти,  так як в усіх суб'єктів освіти 
систематизуються, виявляються пізнавальні мотиви, навчання стає внутрішньою потребою, а 
творче переосмислення дійсності стає провідним.  

Необхідність акмеологічного підходу в навчально-виховному й управлінському процесі 
загальноосвітньої школи очевидна, оскільки суспільство очікує від школи, що її випускники 
будуть комунікабельними, креативними, самостійно мислячими особистостями, які прагнуть 
до успіху і вміють самостійно будувати індивідуальну траєкторію розвитку. Акмеологічні 
прийоми, акме-технології пропонують практичне вирішення питання особистісного та 
професійного успіху. Актуальність теми "Акмеологія як умова підвищення якості освіти" 
обумовлена особливим інтересом до проблеми якості освіти у педагогіці і методиці. Пошук 
оптимальних, найбільш ефективних способів, що впливають на якість освіти, в останні роки 
тільки розширюється.  Створюються нові педагогічні технології,  актуалізуються вже відомі,  
оскільки все більш явною виявляється неможливість традиційної освітньої системи 
відповідати новим соціокультурним та економічним умовам. У рамках цієї теми можливий 
розгляд проблеми педагогічного проектування в контексті акмеологічного підходу, 
формування і розвитку проектної культури учнів, здоров'я учнів як цінність і умова 
підвищення якості освіти в акмеологічному контексті, організації акмеологічної школи і 
найбільш цікавих для учителів-предметників і перспективних акме-технологій. Особливої 
уваги заслуговує акмеологічний підхід до управління якістю освіти,  який в рамках даної 
статті не розглядається. Науковий інтерес до акмеології не слабшає. І акмеологія як 
принципово нова наука, джерела якої знаходяться в педагогіці і психології, і проблема 
підвищення якості освіти зараз активно досліджуються. Міждисциплінарний характер 
акмеології дозволяє шукати нові можливості, в тому числі створення та апробація моделі 
акмеологічної школи.  

Матеріалом для цієї статті послужили теоретичні роботи таких вчених-дослідників 
проблеми акмеології,  як О.О.  Деркач,  В.Г.  Зазикін [6],  Н.В.  Клименко Б.В.  [7],  В.М.  
Максимова [8], В.П.Панасюк [9], Г.С.Сазоненко [1,10] та ін.. Проаналізовані технології 
(принципи, моделі, психолого-педагогічні засади, практико-зорієнтовані ліцейні інваріанти) 
розглянуті в науково-методичних посібниках: «Перспективні освітні технології» (2000), 
«Педагогіка успіху» (2004), «Освіта майбутнього» (2008), «Акмеологія шкільної 
освіти»(2010). 

Проблемі розгляду акмеології як нової парадигми освіти присвячені дослідження 
О.О.Деркача [5], О.О.Бодальова, Л.О.Рудкевича [3], в яких зазначаєтья, що предметом 
акмеології в широкому розумінні є об'єктивні і суб'єктивні чинники, які, взаємодіючи один з 
одним, сприяють або перешкоджають прогресивному розвитку дорослої людини, а також 
закономірності і механізми, що дозволяють дорослій людині досягати у своєму розвитку 
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вершин,  які позначаються терміном акме [3,с.9].  Акмеологія -  наука,  що виникла на стику 
природничих, суспільних і гуманітарних дисциплін і вивчає закономірності й феномени 
розвитку людини на ступені її зрілості і особливо при досягненні нею найбільш високого 
рівня в цьому розвитку. До теперішнього часу, крім загальної акмеології, ... оформилися такі 
гілки акмеології, як управлінська, педагогічна, військова, спортивна й ін.. Основоположні 
аспекти педагогічної акмеології розглянуті В.М. Максимовою у ряді робіт під назвою 
"Акмеологія: нова якість освіти", де вона трактує акмеологію як науку про якість людини та 
про якість життя [8].  

Акмеологія освіти, у свою чергу, досліджує умови досягнення високої якості освітніх 
систем і розвитку суб'єктів освітнього процесу: викладача та студента, вчителя та учня. 
Акмеологічний підхід до освіти стає особливо актуальним у зв'язку із загостренням 
проблеми якості роботи сучасної школи. Ключова ідея розвитку сучасної загальноосвітньої і 
вищої школи -  якість освіти.  "Якість шкільної освіти можна визначити як сукупність її 
властивостей, що обумовлює її пристосованість до реалізації соціальних цілей з формування 
й розвитку особистості в аспектах її навченості, вихованості, виразності соціальних, 
психічних і фізичних властивостей." [8,с.37].  

Методологічна база акмеології дає можливість для створення акмеологічної школи.  
Акмеологічна школа - це такий навчальний заклад, в якому створені всі необхідні умови для 
становлення і розвитку в усіх суб'єктів освіти уявлення про успіх, високі досягнення, 
необхідних для розвитку особистості і соціуму. У акмеологічній школі дитина розвивається 
як індивід, особистість, ураховуються її індивідуальні особливості, формуються духовні та 
моральні цінності, розвиваються творчі здібності, вміння соціалізуватися, будувати 
відносини в колективі та соціумі.  Концептуальні основи акмеологічної школи можуть бути 
реалізовані, насамперед, у програмі розвитку освітньої установи, в річному плані науково-
методичної роботи школи. Акмеологічні технології та їх роль в підвищенні якості освіти. 
Акмеологічні технології спрямовані на розвиток внутрішнього потенціалу, підвищення 
професіоналізму й адаптаційних можливостей людини. Вони включають комплекс 
природничих і гуманітарних знань, набувають акмеологічних основ. Особливості 
акмеологічних технологій обумовлені внутрішньою установкою суб'єкта на її розробку і 
впровадження. Об'єктом технологізації стають особистісні зони розвитку людини, способи і 
засоби життєдіяльності, професійного становлення. 

Структура акмеологічних технологій може бути представлена наступним чином:  
- мета і завдання технології; методологічна основа;  
- принципи розробки;  
- умови технологічного процесу;  
- аналіз конкретної ситуації; 
- характеристики суб'єкта й об'єкта технології, особливості їх взаємодії; 
- етапи, прийоми (стратегічні, тактичні) досягнення мети; 
- способи прогнозування результатів; 
-  впровадження результатів. 
Основне завдання акмеологічних технологій - сформувати і закріпити у самосвідомості 

людини затребувану необхідність у самосвідомості, саморозвитку та самореалізації, що 
дозволяють спеціальними прийомами і техніками самоактуалізувати особистісне та 
професійне Я [3, 5]. До числа акмеологічних можна віднести такі технології: ігрові 
(дидактична гра, технології ігромоделлювання), технології психоконсультування, тренінгові 
технології, технології розвиваючого навчання, технологія особистісно-зорієнтованого 
навчання, метод проектів, педагогічне проектування в контексті акмеологічного підходу і 
проблеми підвищення якості освіти, управління проектувальними вміннями вчителів. 
Професійне становлення і розвиток педагога неможливе без сформованих проектувальних 
умінь. У сучасних умовах розвитку освіти професіоналізм учителя визначається його 
здатністю до діагностики, прогнозування та моделювання педагогічного процесу, іншими 
словами, рівнем володіння проектувальними вміннями. Учитель акмеологічної школи 
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повинен бути дослідником, для якого надзвичайно важливими є аналітичні здібності, вміння 
визначати цілі і завдання своєї діяльності, планувати методичну роботу (з урахуванням 
характеру науково-методичної діяльності школи, потреб суб'єктів освіти і реальних 
можливостей освітньої установи), вміння формулювати прогнозовані результати і 
коректувати свою діяльність на основі даних педагогічного моніторингу. Проектувальні 
вміння необхідні вчителю-акмеологу для вибудовування свого професійного росту, 
визначення тих професійних вершин, досягнення яких буде сприяти підвищенню 
педагогічної майстерності та якості освіти.  

Одна з найбільш важливих складових проектувальної культури вчителя є 
цілепокладання. Постановка людиною певних значущих життєвих цілей потенційно містить 
в собі елемент творчості. Однак реалізувати цей потенціал можуть далеко не всі вчителі. З 
цієї точки зору їх можна певною мірою умовно розділити на три категорії. Перші - це ті, хто 
схильний пасивно чекати, що значущі цілі будуть йому придумані і нав'язані кимсь ззовні. 
Протилежність цій групі складають ті, хто віддає перевагу особистісно значущим цілям, хто 
самостійно вміє знаходити та вільно вибирати. Природно, що між цими групами існує досить 
велика проміжна група, що володіє якостями і першої, і другої, але переважно вибирає цілі із 
заданого ззовні стандартного переліку. Дійсно, здатність до творчості - це ще одна складова 
професійної культури вчителя акмеологічної школи. Наступними за ступенем значущості 
слід назвати аналітичні й рефлексивні вміння вчителя, причому тут маються на увазі не 
тільки вміння аналізувати проведений чи побачений урок, уміння вчителя коректувати свою 
діяльність на уроці в залежності від ситуації, але й уміння узагальнювати свій педагогічний 
досвід, визначати найбільш перспективні й особистісно значущі для методичного 
самовдосконалення теми. Від ефективності методичної роботи (включаючи психолого-
педагогічний супровід навчально-виховного процесу), безпосередньо залежить 
результативність педагогічної праці, тобто якість освіти. У зв'язку з цим цілком доречно 
розглядати систему роботи шкільного методичного об'єднання і його керівника по 
створенню умов для підвищення якості освіти. Сформовані в учителя проектувальні уміння є 
необхідними умовами для ефективного розвитку їх і в учнів, причому не тільки на старшій 
ступені, але і в учнів основної і частково початкової школи. 

З огляду на вищезазначене, слід зазначити, що здоров'я учнів є цінністю і умовою 
підвищення якості освіти в акмеологічному контексті. Сьогодні є всі підстави для розгляду 
здоров'я як однієї з важливих умов підвищення якості освіти. Від здоров'я людини, уміння її 
керувати своїми емоціями залежить успішність у професійній та особистій сферах життя. 
Фізичний і психічний розвиток дитини повинні бути визнані пріоритетними. Проте 
погіршення стану здоров'я дітей простежується від початку навчання в школі до її 
закінчення, тобто процес навчання в школі є чинником ризику для здоров'я учнів. Стрімко 
збільшується число функціональних порушень і хронічних захворювань. Половина дітей 
шкільного віку 7 - 9 років і понад 80% старшокласників мають хронічні хвороби. Слід також 
пам’ятати, що в поняття "здоров'я" включається моральне і духовне благополуччя. У зв'язку 
з цим модель здоров'я може бути представлена у вигляді його складових: здоров'я фізичне, 
здоров'я психічне, здоров'я соціальне, здоров'я моральне. Розгляд здоров'я учня з позицій 
акмеології цілком виправдане, оскільки досягнення вершин можливо за умови, що людина 
володіє навичками саморегуляції, управління всіма складовими здоров'я. У акмеології 
поняття «акме»  використовується і в більш вузькому значенні,  коли мається на увазі 
досягнутий людиною у процесі її життя найбільш високий рівень стану здоров'я,  коли її 
поведінка як особистості виявляється найбільш яскравим для неї вчинком, що має позитивне 
суспільне значення, і коли діяльність її як суб'єкта знаходить вираження в максимально 
можливому для неї і отримує матеріальне або духовне втілення в конкретному результаті її 
творчості. Якісна освіту передбачає сукупність таких властивостей об'єкта, які обумовлюють 
його пристосованість до реалізації соціальних цілей з формування й розвитку особистості в 
аспектах її навченості, вихованості, виразності соціальних, психічних і фізичних 
властивостей. Якісна освіта забезпечується всіма рівнями освітньої системи. Особливої уваги 



 

 191 

заслуговує діяльність вчителя як одного з безпосередніх учасників освітньо-виховного 
процесу та управлінський потенціал освітнього закладу. У вчителя є можливість 
організувати свою професійну діяльність на високому рівні за умови постійного самоаналізу, 
підвищення кваліфікації (через самоосвіту, курси підвищення кваліфікації, Інтернет, 
відвідування уроків, дистанційні форми навчання і т.д.) і психологічного благополуччя.  

Висновки. Інтенсивно розвиваючись останнім часом у взаємодії з теорією управління, 
педагогікою і психологією акмеологія суттєво змінює акценти в сфері професійної 
підготовки фахівців і управління навчально-виховним процесом у школі. При 
акмеологічному підході домінує проблематика розвитку творчих здібностей, особистісних 
якостей, що сприяють реалізації індивідуальних якостей кожної дитини. Незважаючи на 
недостатню розробленість методологічного та понятійного апарату акмеології, акмеологічні 
принципи, що стали складовою частиною навчально-виховного процесу та управління 
школою, дозволяють запропонувати всім суб'єктам освіти нову модель взаємодії і кінцевого 
результату діяльності школяра. Проблему якості освіти, що стала настільки популярною 
протягом останніх кількох років, можна вирішити з використанням акме-технологій, з 
вивченням теорії та апробацією акмеологічних принципів. Отже, акмеологічний підхід в 
освіті – це переорієнтація від людини як об’єкта освіти (пасивного сприймача інформації) до 
суб’єкта освіти, здатного до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення і 
самореалізації, що сприяє професійному зростанню та реалізації ключової ідеї розвитку 
сучасної загальноосвітньої і вищої школи - підвищенню якості освіти. 
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АКМЕОЛОГИЯ КАК НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Научный интерес к акмеологии не ослабевает. И акмеология как принципиально новая 

наука, истоки которой находятся в педагогике и психологии, и проблема повышения качества 
образования сейчас активно исследуются. Акмеология - наука, возникшая на стыке 
естественных, общественных и гуманитарных дисциплин и изучающая закономерности и 
феномены развития человека на ступени ее зрелости и особенно при достижении им наиболее 
высокого уровня в этом развитии. Междисциплинарный характер акмеологии позволяет искать 
новые возможности, в том числе создание и апробация модели акмеологической школы. 

Ключевые слова: модернизация образования, качество образования, акмеология, 
акмеологический подход,.управление. 
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ACMEOLOGY AS A NEW QUALITY OF EDUCATION 

 
Scientific interest in the Occupational unabated. And Psychology as a fundamentally new science, 

whose origins are in education and psychology, and the quality of education is being actively investigated. 
Psychology - the science that emerged at the turn of the natural, social and human sciences and studies 
patterns and phenomena of human development at the stage of maturity, especially when it reaches the 
highest level in this development. The interdisciplinary nature of Occupational lets you search for new 
opportunities, including the creation and testing of models acmeological school. 

Keywords: modernization of education, quality of education, acmeology, akmeologic approach, 
management.  
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ТА 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
У статті висвітлюються сутність та особливості інклюзії в соціально-педагогічному 

контексті. Розглядаються актуальні питання, що стоять перед вищою школою в галузі 
реалізації ідеї інклюзивної освіти.. Обґрунтовується необхідність включення соціально-
педагогічного компоненту у зміст підготовки майбутніх фахівців у вищій школі. Враховуючи 
важливість нової освітньої практики – інтегрованого навчання, актуальним стає 
вдосконалення  змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців різних напрямів, 
зокрема шляхом включення соціально-педагогічної складової, а також розробка та введення в 
підготовку майбутніх соціальних педагогів спеціалізації “інклюзивна освіта”.   

Ключові слова: зміст загальнопедагогічної підготовки, інклюзія, інклюзивна освіта, 
категорії перешкод, моделі інклюзії, соціалізація, функції соціального педагога. 

 
Актуальність проблеми. Сучасна вища школа має реагувати на актуальні процеси та 

явища, які відбуваються в суспільстві. Одним із таких процесів, осторонь якого не може 
залишатися вища школа – процес інклюзії. Процеси євроінтеграції України зумовили значні 
зміни у різних сферах суспільного життя та справили суттєвий вплив на політику країни. 
Однією із таких інновацій стала інклюзія.  

На сьогодні впровадження інклюзії стало завданням і потребою суспільств у цілому, 
процесом, до якого залучаються не лише безпосередні представники закладів освіти, але й 
фахівці у сфері науки, представники законодавчих і виконавчих органів влади, широкі кола 
громадськості. 

Термін «інклюзія» та похідні від нього - «інклюзивна освіта», «інклюзивне навчання» 
тощо - все ширше впроваджуються в понятійно-термінологічний простір  педагогічної науки 
і практики. Інклюзивна освіта як система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі 
забезпечення основних прав дітей на освіту та права навчатись за місцем проживання, 
передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами (згідно Міжнародної  
класифікації стандартів освіти це "особи, навчання яких потребує додаткових ресурсів"), в 
умовах типового дошкільного чи загальноосвітнього закладу. 

На думку багатьох вчених й фіхівців-практиків активне включення можливе саме за 
умови,  коли діти з особливими потребами  спілкуються з повносправними дітьми, коли їм 
забезпечується можливість вести звичайний спосіб життя, користуватися освітніми 
послугами різного рівня (від дошкільного до середнього професійного та вищого) й усіма 
досягненнями культури та формами активного відпочинку, брати участь у громадському 
житті. Філософія інклюзивної освіти базується на ідеях гуманізму та демократії, заснованих 
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на виключній цінності людської  особистості, її унікальності, праві на гідне та повноцінне 
життя в суспільстві, в тому числі праві на освіту.  

У різних країнах світу інклюзія існує вже не один десяток років (Канада, Данія, Італія, 
Австрія, Іспанія, Голандія, Бельгія, Швеція, Великобританія, США та інші). Можна 
констатувати, що це явище стало світовою тенденцією, яка певною мірою віддзеркалює 
цивілізаційний рівень та демократичні цінності суспільства тієї чи іншої держави. Однак, як 
показують результати дослідження стану інклюзивної освіти в Україні,  проведеного 
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, ГО «Європейська дослідницька 
асоціація» (ERA) у співпраці з дослідницькою компанією InMind, ГО «Демократичні 
ініціативи молоді» та ГО «Аліса» (2010 -2012) [3], впровадження ідеї інклюзії відбувається 
досить повільно й має ряд труднощів, пов’язаних не лише з фінансуванням, .  

Мета статті – висвітлити актуальні питання, що стоять перед вищою школою в галузі 
реалізації ідеї інклюзивної освіти; розкрити значення соціально-педагогічної діяльності як 
одного з ресурсів інклюзивного процесу; обґрунтувати необхідність включення соціально-
педагогічного компоненту у зміст підготовки майбутніх фахівців у вищій школі.  

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи проблему інклюзії, слід зазначити, що 
питання навчання та соціального виховання дітей, які мають відхилення від психофізичного 
розвитку, не один десяток років перебувають у полі зору українських науковців. Так, наукові 
дослідження у галузі навчання та виховання дітей з особливими потребами в Україні почали 
здійснюватися вже у першій половині ХХ століття, але у напрямку педагогічної 
дефектології. Зокрема, у 1925 році при Харківському лікарсько-педагогічному кабінеті було 
організовано окремий «досвідний дитячий будинок» – установа науково-експериментального 
характеру (організатор-засновник І.О. Соколянський), де розроблялись наукові методики 
навчання сліпоглухонімих дітей, здійснювалась робота по «олюдненню» цих дітей, захисті їх 
особистості, виробленню вмінь орієнтуватися в оточуючому матеріальному середовищі, а 
також лікування [10, с. 169-170].  

У 50 – 80-і роки минулого століття виокремилась й оформилась у самостійну галузь 
дефектологія,  предметом якої стали особливості навчання та виховання дітей з 
психофізичними відхиленнями (В.Бондар, В.Григоренко, Н.Малафєєв, Р.Петришин, Т. 
Скрипник, В.Тарасун, М.Шеремет, М.Ярмаченко та ін.). Замість дитячих будинків 
починають створюватися школи-інтернати для розумово відсталих, дітей з фізичними 
вадами, затримкою психічного розвитку тощо. В них здійснюється корекція порушень 
розвитку дітей, їх посильне  навчання, виховання та оздоровлення, організація професійної 
підготовки, але в межах спеціалізованих шкіл-інтернатів, які все ще залишаються закритими 
чи напівзакритими до соціуму.  

Лише у 90-х роках під впливом міжнародного руху, практичних напрацювань країн 
Європи та США й з ініціативи Всеукраїнського Фонду “Крок за кроком” вирішення 
проблеми включення дітей з відхиленнями у розвитку в Україні набуває нового спрямування 
– в напрямку деінституалізації та соціальної адаптації шляхом  інтегрованого навчання. 
Проблемі  впровадження інклюзивної моделі освіти в нашій країні присвячують свої праці 
В.І. Бондар, В.В. Засенко, А.А. Колупаєва, Ю.М. Найда, Н.З. Софій, О. Столяренко, О. 
Я.Савченко. В цей час починає розвитку соціальна педагогіка. Особливості соціалізації дітей 
з особливими потребами та соціально-педагогічна робота з ними та їх сім’ями стають 
предметом наукових досліджень Н.В.Грабовенко, І.Б.Іванової, Р.І.Кравченко, І.В.Макаренко, 
В.В.Тесленка, Т.В.Троянової та інших.  

На сьогодні можна констатувати, що перші кроки в напрямку інклюзії вже зроблено і є 
певні успіхи. Зокрема, у 2001 році ВФ «Крок за кроком» спільно з Міністерством освіти і 
науки України та Інститутом спеціальної педагогіки АПН України реалізував семирічну 
програму «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями 
психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах», яка охопила  27 загальноосвітніх навчальних закладах України. У 2003 р. ця 
громадська організація у партнерстві з Представництвом «Кожній дитині» в Україні та 
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Міжнародною асоціацією «Крок за кроком» здійснювала двохрічний проект «Розвиток 
модельних центрів інклюзивної освіти» на базі навчально-виховного комплексу «Малюк» м. 
Львова та ЗОШ № 15 у м. Біла Церква [8]. За період реалізації програм її учасникам вдалось 
створити інклюзивні моделі освіти для всіх дітей завдяки основоположним принципам 
програми – індивідуалізованому підходу до навчання і виховання дітей, активному 
залученню сімей та громадськості до освітнього процесу. Проведено безліч круглих столів, 
тренінгів для вчителів, видано методичні рекомендації та посібники з інклюзивної освіти. У 
складі Міністерстві освіти та науки у 2009 році в було створене окреме управління, яке 
опікується питаннями освіти для дітей з особливими потребами. 

Поруч із цим необхідно відмітити прийняття ряду важливих для подальшого 
впровадження інклюзії документів та нормативно-методичних матеріалів, зокрема ухвалено 
«Концепцію інклюзивної освіти» (2010), «Положення  про спеціальні класи для дітей з 
особливими потребами, що навчаються у загальноосвітніх школах» (2010), Постанову «Про 
порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх школах» (2011) та надіслано 
інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Організація 
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (2012), розробленого з 
метою запровадження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах та інше.    

Однак, незважаючи на здобутки, все ще залишається ряд нерозв’язаних питань і 
труднощів, які негативно впливають на хід впровадження інклюзивного навчання. Аналіз 
матеріалів круглих столів з проблеми інклюзії [9], публікацій в періодичних виданнях [1, 5] 
та результатів дослідження стану інклюзивної освіти в Україні [3] показує, що головні 
перешкоди впровадження інклюзивної моделі навчання концентруються у наступні категорії: 
законодавство, фінансування, зміст освіти, кадрові питання, питання доступності та 
пристосування загальноосвітніх закладів (архітектурні особливості) та  міжвідомча 
співпраця.  

Зупинимось на аналізі перешкод, подолання яких, поруч із іншим, потребує 
безпосередньої участі вищих навчальних закладів. Так, категорія “зміст освіти” включає 
труднощі і перешкоди,  пов’язані з відсутністю або недосконалістю навчальних програм,  
адаптованих (частково адаптованих) для дітей з особливими потребами без належної опори 
на принцип врахування індивідуальних потреб та можливостей дитини й використання 
науково-методичних розробок. Уваги потребують також стандарти оцінювання навчальних 
досягнень зазначеної категорії дітей, особливості організації навчальної діяльності тощо [3, 
с.20]. Така ситуація відбивається на якості й ефективності інклюзивного навчання та 
зумовлює категорію перешкод “кадрові питання”.  

Для вирішення кадрових питань Міністерством освіти і науки заплановано організацію 
спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з 
особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання, створення 
кафедри колекційної освіти в інститутах післядипломної педагогічної освіти тощо [7]. Тобто 
ставка робиться на післядипломну освіту, що, на нашу думку, є тактичним ходом без 
належної стратегії. Стратегія має полягати у плеканні нової генерації педагогів, освіта яких 
ґрунтується на нових методологічних та ідеологічних засадах, співзвучних сучасним 
світовим тенденціям та суспільним потребам, і які готові до професійної діяльності в умовах 
інклюзивного навчання. Мова йде не лише про появу нової кваліфікації “асистент учителя”. 
Інноваційні зміни в практиці роботи закладів освіти мають знайти відповідне відображення в 
теоретичній, методичній та практичній підготовці педагогічних кадрів у ВНЗ.  

Так, при запровадженні інклюзивного навчання, а також при підготовці майбутніх 
фахівців важливо враховувати існування різних моделей (форм) включення, які знайшли 
застосування в інклюзивній практиці за рубежем, а також в Україні. Ці моделі  визначаються 
ступенем включення дитини з особливими потребами в освітній процес. Розрізняють: повну 
інклюзію (власне інклюзія), комбіновану, часткову та тимчасову.  Повна інклюзія передбачає 
навчання дітей, які за рівнем психофізичного розвитку відповідають віковій нормі та 
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психологічно готові до спільного навчання зі здоровими однолітками за індивідуальними 
програмами. Комбінована модель застосовується щодо  дітей, у яких психофізичний 
розвиток наближений до вікової норми, але їхнє навчання в умовах масового закладу 
потребує супроводу відповідних фахівців (вчителя-дефектолога, соціального педагога, 
психолога, логопеда). Модель часткового включення  припускає включення дитини в 
освітній процес у режимі неповного тижня; коли вона засвоює навчальний матеріал у ході 
індивідуальних занять,  відвідучи окремі уроки в навчальному закладі -  образотворчого 
мистецтва, праці, музики, бере участь у виховних заходах. Модель тимчасового включення 
стосується дітей, які включаються в колектив одноліток на короткий час для проведення 
спільних заходів переважно виховного характеру (свята, змагання, окремі заняття) [2, с.54-
55]. Кожна з цих моделей передбачає відповідну технологію навчальної й соціально-виховної 
роботи, специфіку соціально-педагогічного патронажу, що має відбитися в теоретичній і 
методичній підготовці майбутніх фахівців сфери освіти.  

Поруч із викладеним відзначимо, що в Україні поняття інклюзивної освіти переважно 
застосовується стосовно реалізації права на освіту осіб з особливостями психофізичного 
розвитку. Однак поруч із таким трактуванням поняття існує й інше, більш широке. У 
сучасному євро-американському варіанті  «інклюзивна освіта» означає «освіту для всіх», 
тобто освіту для тих соціальних груп населення, які виявилися в зоні освітньої 
дискримінації: інваліди, ув’язнені, бідні, імігранти та інші. Будучи важливою й невід’ємною 
частиною міжнародної програми ЮНЕСКО «Освіта для всіх»,  сучасна інклюзивна освіта 
означає надання усім, хто навчається рівних можливостей отримати високоякісну освіту й 
розвивати свій потенціал, незважаючи на стать, соціально-економічний статус, етнічну та 
расову приналежність, географічне місцезнаходження, вік, релігію тощо. 

Однак, окремої уваги потребують не лише питання теорії, методики та організації 
навчання в інклюзивних класах чи групах ДНЗ.  Існує проблема толерантності,  а також 
методологічна та психологічна неготовність педагогічних працівників до спілкування і 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами [3, с. 21-23]. Так, проблемним є 
сприйняття дитини з особливими потребами як її однолітками та їх батьками, так і самими 
вчителями. Наприклад, негативне ставлення батьків до того,  що їх здорові діти мають 
навчатися з неповносправними дітьми будується на побоюваннях, що орієнтація вчителів на 
дітей з вадами затримуватиме розвиток навчання інших дітей [5].  

На нашу думку, така ситуація висвітлює відсутність або недостатність інформаційно-
просвітницької роботи серед населення взагалі та батьків дітей ДНЗ й ЗОШ зокрема щодо 
інклюзивної освіти, якою має займатися психологічна служба навчального закладу. У зв’язку 
з цим хочемо звернути увагу на те, що до складу психологічна служби  входить не лише 
практичний психолог, а й та соціальний педагог [6, п. 1.4, 4.4], який покликаний брати 
безпосередню участь в інклюзивному процесі. Міністерством освіти і науки України 
затверджено кваліфікаційні характеристики соціального педагога та соціального педагога по 
роботі з дітьми-інвалідами, у яких визначено посадові обов’язки і функції фахівця. У цьому 
документі зазначається, що соціальний педагог має забезпечувати соціально-педагогічний 
патронаж дітей-інвалідів, сприяти взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у справах 
неповнолітніх, соціального захисту, охорони здоров’я та інших інституцій, в тому числі 
неурядовими і громадськими організаціями [4].  

З поміж функцій соціального педагога варто виділити: захисну (полягає у забезпеченні 
дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків), профілактичну (передбачає 
участь у формуванні в учнів навичок дотримання соціально значимих норм та правил 
поведінки, ведення здорового способу життя; сприяння попередженню негативних явищ в 
учнівському середовищі); соціально-перетворювальну (надання соціальних послуг, 
спрямованих на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснення соціально-
педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, соціально-педагогічного патронажу 
соціально незахищених  категорій дітей; сприяння соціальному і професійному визначенню 
особистості, соціальній адаптації та інтеграції учнівської молоді з особливими освітніми 
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потребами); організаційну (полягає у координації діяльності й взаємодії усіх суб’єктів 
соціального виховання; сприянні соціально-корисній діяльності дітей і підлітків; формуванні 
демократичної системи взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і 
дорослих). Функціональні обов’язки соціального педагога також передбачають сприяння 
розвитку дітей з обмеженими можливостями, виявленню та розкриттю їх здібностей, 
талантів і обдарувань через участь у різних видах творчості (з урахуванням медико-
фізіологічних та соціально-психологічних можливостей дітей) [4, с.4].  

Отже, соціальний педагог це фахівець, професійна діяльність якого передбачає 
сприяння соціальній адаптації й інтеграції дітей,  зокрема й з особливими потребами,  їх 
успішній соціалізації  засобами освіти. У зв’язку з цим додамо, що на думку батьків дітей-
інвалідів та практиків, які займаються проблемами інклюзії, більш важливим є не стільки 
засвоєння дітьми змісту навчальних предметів, як питання їх соціалізації [5].  

Сприяння в соціалізації учнів (вихованців) є завданням сучасної освіти. В закладах 
системи освіти здійснюється детермінований державою і суспільством цілеспрямований 
вплив на соціальне формування юної особистості – через зміст навчальних предметів і 
виховної роботи, систему соціально-педагогічної взаємодії та її характер. В навчально-
виховному процесі учень не просто засвоює сукупність певних знань і вмінь, а, перш за все, 
розвивається як соціальний суб’єкт, як член громади. Однак, процес соціалізації в умовах 
загальноосвітніх закладів досить часто супроводжується появою певних труднощів в 
адаптації самореалізації юної особистості, наявністю різноманітних проблем у спілкуванні із 
однолітками, вчителями тощо. Підтвердженням цьому є ті труднощі соціально-
психологічного характеру, які проявили себе в провадженні інклюзивної освіти.  

На нашу думку, не лише соціальний педагог чи практичний психолог, але й вчитель 
школи, вихователь ДНЗ мають бути готовими до включення у виконання завдань 
соціального виховання й охорони дитинства, розуміти сутність як процесу інклюзії, так і 
соціалізації взагалі, вплив на них різних факторів.  

У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя впродовж ряду років 
викладачами кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи для студентів різних 
спеціальностей викладається навчальна дисципліна “Соціальна педагогіка” в обсязі 54 
години (1,5 кредити ECTS, з них: аудиторних 36 годин). Студенти мають можливість 
проаналізувати сутність процесу соціалізації, його форми, дію різних факторів на 
особистість що розвивається. Вони знайомляться з поняттями норми та впливом 
відхиленнями від норм на процес соціалізації та інтеграції в суспільство. Майбутні педагоги 
розглядають провідні міжнародні та вітчизняні законодавчі акти щодо захисту прав дитини, 
нормативно-правову базу здійснення дитячої соціальної політики. Програма курсу також 
передбачає обговорення проблеми інклюзивної освіти та інших актуальних питань в умовах 
сучасного суспільства. Такого змісту навчальна дисципліна розширює професійний 
світогляд й загальнопедагогічну підготовку майбутнього вчителя, надає їй перспективності, 
сприяє готовності до включення в інноваційні процеси. 

Висновки. Впровадження інклюзивної освіти  на теренах України це вже не мрія, а 
закономірний процес, який відсвічує наростання демократичних тенденцій в нашому 
суспільстві. Ефективність реалізації ідей інклюзії залежить від ряду чинників, серед яких 
важливе місце займає підготовка кадрів, здатних включатися в інноваційний процес. Вища 
школа має відгукнутися на новації, які відбуваються в суспільстві та відповідно в роботі 
закладів системи освіти. Враховуючи важливість нової освітньої практики – інтегрованого 
навчання, актуальним стає вдосконалення  змісту психолого-педагогічної підготовки 
майбутніх фахівців різних напрямів, зокрема шляхом включення соціально-педагогічної 
складової, а також розробка та введення в підготовку майбутніх соціальних педагогів 
спеціалізації “інклюзивна освіта”.   
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В статье освещается сущность и особенности инклюзии в социально-педагогическом 

контексте. Рассматриваются актуальные вопросы, стоящие перед высшей школой 
относительно воплощения идеи инклюзивного образования. Обосновывается необходимость 
включения социально-педагогического компонента в содержание подготовки будущих 
специалистов в высшей школе. Учитывая важность новой образовательной практики - 
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ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ 

 ФОРМ І ВИДІВ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ 
 

У статті розглядаються основні тенденції розвитку світової цивілізації з характерними 
для неї кризовими явищами, напрями та інструментарій їх розв’язання. Узагальнюються 
сучасні підходи, форми та способи здійснення провідними країнами світу політики безпеки і 
оборони, захисту своїх національних інтересів, ведення збройної боротьби. Показується роль і 
значення Збройних Сил України, системи військової освіти як важливих інтелектуальних 
складових системи безпеки і оборони держави. Обгрунтовуються основні напрями та шляхи 
діяльності органів управління військовою освітою, вищих військових навчальних закладів щодо 
підвищення якості підготовки військових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.   

Ключові слова: система безпеки і оборони, національні інтереси, збройні сили, воєнний 
конфлікт, військова освіта, спеціальності, зміст освіти, технологія, якість освіти. 
 

Вступ. Останні роки розвитку світової цивілізації характеризуються глобалізацією, 
новою хвилею кризових явищ, інформатизацією, запровадженням високих технологій, 
домінуванням провідних країн, перерозподілом між ними сфер впливу, загостренням 
конкуренції за природні ресурси, ринки збуту, нерівномірністю соціально-економічного, 
науково-технічного розвитку країн і поглибленням розриву між рівнями добробуту їх 
населення, Зберігається загроза розповсюдження зброї масового ураження та засобів його 
доставки, природних і техногенних катастроф. Викликають тривогу такі стійкі планетарні 
тенденції: посилення ролі військових факторів і подвійних стандартів у вирішенні 
міжнародних політичних, економічних, етнічних, міжконфесійних та інших явищ і 
конфліктів; поширення неконтрольованої міграції населення, діяльності екстремістських, 
терористичних організацій; стрімке зростання обсягів військово-наукових знань; пошук, 
розроблення та випробуванням новітніх систем озброєння та військової техніки, принципів 
їх системного бойового застосування в конфліктних регіонах з наслідками та ознаками 
згубного руйнівного інфраструктурного, соціального, економічного характеру тощо. В 
практиці провідних країн світу для досягнення поставлених цілей набули широкого 
застосування такі заходи: воєнні, політичні, економічні, фінансові, психологічні, 
інформаційні, етнічно-релігійні та ін. При цьому дієвими та ефективними, як показала 
практика, виявилися такі інструменти, як подвійні стандарти, ліберально-демократичні 
підходи, гуманістичні ідеали, вплив на масову свідомість із застосуванням сучасних 
інформаційно-психологічних технологій, лобіювання, створення умов для виникнення 
протестних акцій і рухів, відкриті та латентні гранти та фінансові потоки тощо. 

Постановка проблеми На тлі посилення загроз людській цивілізації і зростання 
нестабільності у світі перед Україною постають завдання адекватного реагування на такий 
розвиток подій і вжиття відповідних запобіжних заходів. Йдеться про виклики зовнішнього 
та внутрішнього характеру, що визначені "Стратегією національної безпеки України 
"Україна у світі, що змінюється" [1]. Зазначені виклики разом із незадовільним станом 
системи забезпечення національної безпеки, поширенням корупції в її органах 
перешкоджають розв'язанню нагальних проблем суспільного розвитку, сприяють політичній 
радикалізації, призводять до зростання екстремістських настроїв і рухів, що у стратегічній 
перспективі може створити реальну загрозу національному суверенітету і територіальній 
цілісності України [1]. Дієвими та ефективними запобіжними заходами при цьому, на нашу 
думку, мають стати: реальні інформаційні бази даних щодо поточного та довгострокового 
стану і розвитку подій в державі та світі; прискорення соціально-економічного розвитку 
країни на основі структурних реформ і новітніх технологій, створення єдиної системи 
безпеки і оборони держави, пріоритетний розвиток освіти та науки. 

Аналіз публікацій. Висвітленню місця та значення цивільної та військової освіти в 
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системному, інтегрованому розумінні безпекової та оборонної політики держав присвячено 
низку публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів. В зазначених працях досліджувалися 
такі питання та проблеми: сутність безпекової політики та захист національних інтересів [2–
4]; будівництво, реформування та застосування збройних сил [5–7]; сучасні види збройної 
боротьби, в основу яких покладено новітні системи озброєння та військової техніки, зброю 
масового ураження різного призначення, інформаційно-психологічні технології [8–10]; 
інноваційний розвиток освітніх систем, їх внесок в зростання соціально-економічного, 
оборонного потенціалу держави [11–13]; стан і тенденції розвитку військової освіти у 
провідних країнах світу в контексті їх обороноздатності, освіта як важливий фактор 
стабільності та національної безпеки держави [14, 15]; підготовка військових фахівців для 
збройних сил [11, 15–17]. Водночас проблеми системного зв’язку оборонної та безпекової 
політики держави з військовою освітою, підготовкою військового персоналу різних рівнів і 
ланок управління в наукових публікаціях не знайшли належного обґрунтування, тому є 
актуальними у світлі викладеного вище і потребують подальших досліджень.  

Метою статті є аналіз основних тенденцій захисту провідними країнами світу своїх 
національних інтересів, узагальнення сучасних підходів, форм і способів здійснення 
безпекової політики, ведення збройної боротьби, обґрунтування основних напрямів і шляхів 
підвищення якості підготовки військових фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Динаміка нарощування в глобалізованому світі 
конфліктогенних і кризових явищ, загострення протиріч, пов’язаних з рівнями розвитку 
держав, розширенням виробничої сфери і з доступом до природних ресурсів, що з часом 
суттєво зменшуються, швидке зростання населення в окремих регіонах планети і попиту на 
продовольство, неконтрольована міграція людей викликали занепокоєння в провідних 
країнах світу, воєнно-політичних організаціях та союзах і змусили їх переглянути свої 
погляди на національні інтереси і національну безпеку. "Національна безпека і процвітання 
держави є поняттями, невіддільними одне від одного. Вони забезпечуються, в тому числі, і 
збереженням лідируючих позицій США на міжнародній арені. В сучасних змінюваних за 
динамікою умовах простежується тенденція взаємозв’язку американських національних 
інтересів з інтересами інших держав… Складність такої глобальної системи міждержавних 
відносин і загроз, що породжуються нею, потребує від нас переосмислення своєї діяльності з 
підтримання лідируючих позицій США в світі, – зазначається в Національній воєнній 
стратегії США [18, с. 28]. І далі: "Зміцнення міжнародної і регіональної безпеки потребує, 
щоб наші збройні сили могли використовуватися в будь-якій точці світу та одночасно мали 
спеціалізацію по регіонам… Ми й надалі будемо забезпечувати підтримання своєї передової 
присутності в різних регіонах і можливість доступу до загальносвітових ресурсів, баз, 
морських портів, аеродромів в усьому світі… При цьому треба відповідально підходити до 
питань суверенітету, культури та традицій країн перебування" [19, с. 29].  

Політичні засади використання воєнної сили Великою Британією викладені в 
затверджених у 2010 р. парламентом цієї країни документах під загальною назвою 
"Забезпечення безпеки Британії в епоху невизначеності". "Розроблені та прийняті 
доктринальні документи свідчать про устремління керівництва Великобританії оптимізувати 
законодавчу базу для використання збройних сил держави в якості силового інструментарію 
національної політики" [20, с. 16].  

У листопаді 2010 р. на Лісабонському саміті НАТО прийнята нова "Стратегічна 
концепція оборони та безпеки держав – членів організації Північноатлантичного договору" 
[21]. В Концепції відзначається: "… фундаментальна та довготермінова мета 
Північноатлантичного союзу – гарантувати свободу та безпеку всім його членам 
політичними та військовими засобами", …"сьогодні альянс залишається важливим джерелом 
стабільності в непередбачуваному світі", …"держави-учасники формують унікальну 
спільність цінностей, сповідуючи принципи свободи особистості, демократії, прав людини та 
верховенства права". Така позиція провідних країн НАТО на глобалізаційні виклики, що, на 
їх думку,  загрожує їхнім національним інтересам,  має під собою потужне підґрунтя,  
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характеризується послідовністю та дієвою реалізацією,  про що свідчать дані,  наведені в 
таблиці 1 (за станом на 2010-2011 рр.) [22, 23].       
            Таблиця 1 

Країна Площа 
(тис. кв. км) 

Населення 
(млн. чол.) 

Збройні сили 
(тис. чол.) 

Воєнний бюджет 
(млн. дол. США) 

Велика 
Британія 

244,9 61,9 178,47 56500,0 

Іспанія 506,0 45,316 142,212         10200,0 
Італія 301,1          60,1         184,6         20500,0  
Канада       9970,0          33,89 65,72         18100,0   
Польща 312,7 38,038         100,0         25300 (євро) 
Румунія 238,4          21,19 73,35  2140,0 
США       9519,0        317,64       1564,0       722000,0 
Турція 779,5          75,7         510,6 11200,0 
ФРН 357,0 82,056 251,465         41500,0 
Франція 549,2 62,636 238,59        42600,0 

 

Досвід війн і збройних конфліктів останніх десятиліть, в яких брали участь збройні 
сили коаліційних держав, Великої Британії, Російської Федерації, Франції, Турції свідчить, 
що успіх в них досягається завдяки воєнно-економічним і технологічним чинникам, що є 
продуктами людських знань. Можна стверджувати, що основою воєнної могутності вже на 
теперішньому етапі стають знання в різних сферах і така тенденція з часом буде тільки 
зростати, про що свідчать сучасні погляди на будівництво та застосування збройних сил.  

По-перше, набуло практичної реалізації таке поняття як "Сектор безпеки і оборони" 
(СБО)  [1,  5,  10],  як "…  єдина система органів,  яка була б здатна забезпечити компетентне 
керівництво діяльністю та розвитком СБО в комплексі взаємопов’язаних політичних, 
економічних, військових, соціальних, науково-технічних та освітніх заходів" [5, с. 16]. Як 
відзначає О.І. Кузьмук, – "Поняття "Воєнна організація держави", яке впродовж двадцяти 
років незалежності України було предметом дослідження політичної та воєнної науки й 
важливим об’єктом діяльності органів державної влади, з усією очевидністю відходить у 
минуле" [5, с. 19]. Зауважимо, що, на нашу думку поняття СБО, як інтегральна конструкція, 
сформувалося та набуває практичної реалізації внаслідок змін, що відбулися в світі знань – 
науки, техніки, інформаційних технологій та їх логічного, реального використання, 
застосування для захисту національних інтересів, національної безпеки держав. Це яскравий 
приклад прояву загальновідомої закономірності, коли накопичення знань і технологій 
призводить до так званого сублімаційного стрибка – якісно нового, більш високого рівня 
розвитку системи, зокрема, – СБО, тобто класичний приклад результативного взаємозв’язку 
між накопиченими обсягами знань, з одного боку, та проблемами і невизначеностями, 
зумовленими потребами практики, – з другого. При цьому поняття "Воєнна організація 
держави", на нашу думку, набуває трансформації, втрачає статус корпоративності і має стати 
органічною складовою СБО держави з усіма наступними процесами перебудови щодо 
нормативно-правового, організаційного, фінансового, матеріально-технічного, 
інформаційного та ін. забезпечення. 

Одночасно, що логічно витікає з викладеного вище, намітилася еволюція в поглядах на 
розвиток процесів управління збройними силами в ході сучасних воєнних дій. У збройних 
силах США розроблена нова концепція – "мережецентрична війна" (NCW – Netvorc Centric 
Warfare) [10, с. 50]. Модель NCW при цьому представляється системою, що містить три 
складові: інформаційну, сенсорну (розвідувальну), бойову. Основною вважається перша 
підсистема, на яку накладаються друга та третя підсистеми. Елементами другої підсистеми є 
сили та засоби розвідки,  третьої –  засоби ураження,  бойова техніка та особовий склад,  
об’єднані органами управління та командуванням [10,  с.  51].  Вважається,  і це доведено 
практикою, що різного роду мережі, зведені в єдиний інформаційно-комунікаційний простір, 
функціонуючий в реальному часі, дозволяють досягати інформаційної переваги над 
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супротивником і завдяки цьому, випереджати його на всіх етапах підготовки та ведення 
бойових дій. Ось, наприклад, як оцінював хід бойових дій в Іраку командир 1 бртд генерал-
майор Мартін Демпсі:  "По суту,  тут,  в Багдаді,  ми робимо дві речі:  ми або боремося за 
інформацію, або ведемо боротьбу на основі отриманої інформації" [24, с. 14].  

По-друге, на рівні військової науки та практики має місце усвідомлення того, що в світі 
знань та інформації, коли успіх військових операцій багато в чому визначається 
нематеріальними факторами, чисельність збройних сил не відіграє такої важливої ролі як 
раніше. Збройні сили сучасності радше стають не чисельними, а високопрофесійними. 
Скорочення збройних сил на сучасному етапі супроводжується високим рівнем професійної 
підготовки особового складу. "Малочисельна, маневрова, "розумна" армія стає 
універсальною, здатною переключатися з конфлікту одного роду на конфлікт іншого роду, 
вирішувати як воєнні, так і мирні задачі" [9, с. 7]. Сучасні комплекси та системи озброєння 
підвищують значення людського фактору, який стає вирішальним. Військовий фахівець 
будь-якого рівня перестає бути простим виконавцем наказів, навченим до виконання дій за 
наперед визначеними методиками, настановами, статутами та алгоритмами. Він має бути 
компетентним за сферою своєї військової спеціальності, досконало володіти знаннями, 
вміннями щодо управління бойовими діями, застосування новітніх зразків озброєння та 
військової техніки, бути готовим самостійно приймати рішення та діяти в нестандартних 
умовах і кризових ситуаціях.  

Саме тому більшість провідних країн світу вже прийняли рішення про скорочення 
чисельності збройних сил. "Так, Велика Британія у 2011–2015 роках скоротить на 8 % 
оборонний бюджет і на 25 % цивільний персонал збройних сил. Франція зменшить зменшить 
на 4 % оборонний бюджет на 2011–2015 роки і в наступні роки скоротить чисельність 
збройних сил із з 320 тисяч до 266 тисяч. Німеччина планує в наступні 6-7 років скоротити 
збройні сили на 100 тис. осіб, залишивши в них 159 тис. військових [25, с. 135]. 

По-третє, незважаючи на те, що зі змінами в світі, змінюється характер війн, воєнних 
конфліктів, які, на відміну від війн 1914–1917 рр., 1939-1945 рр. втрачають масштабний 
характер, воєнні дії як спосіб захисту та задоволення певних інтересів, усунення перешкод до 
їх просування та досягнення поставлених цілей, залишається невід’ємною складовою 
сучасної цивілізації. За цілями діяльності, мотивами та інтересами людство та світ за 
тисячоліття мало в чому змінилися. Під прикриттям декларативних "гуманістичних ідеалів", 
"демократичних цінностей" як "універсальних механізмів" вирішення міжнародних проблем 
і суперечностей, у сучасному світі відбуваються події, відомі нам з нецивілізованої 
історичної давнини.  При цьому,  зазначимо,  суттєвою є лише еволюція ресурсів,  засобів та 
технологій досягнення поставлених цілей, що в принципі не змінює загальної картини такої 
"діяльності". Мова йдеться про сучасні локальні війни та конфлікти, їх жорстокий характер 
та негативні наслідки для людства. Водночас, на думку експертів, сучасні військові, 
виробничі технології, накопичені запаси зброї масового ураження різного призначення 
практично унеможливлюють тривалу війну між національними арміями. За такого сценарію 
виникає ризик техногенних катастроф, що за руйнівними та згубними наслідками для 
людства можуть значно перевищувати втрати від бойових дій, що також виступає потужним 
стримуючим фактором ідеологів масштабних війн. Втрачають по суті сенс територіальні 
захоплення, принаймні на тривалий час, що потребує значних ресурсів для їх утримання. На 
зміну їм приходять такі концепції: стримування, дій невійськовими засобами. Стримування 
стає фактором заміщення агресії, а локальна операція за ефективністю – витратами, 
співвіднесеними до досягнутого результату, – переважає розгорнуту військову кампанію. 
Щодо дій невійськовими засобами, то їх арсенал досить широкий – від політико-економічних 
санкцій до інформаційно-психологічних акцій. 

В умовах, що останнім часом склалися на міжнародній арені, Верховною Радою 
України було прийнято Закон "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" [26], яким 
визначено позаблоковий статус нашої держави. Однією з основних засад зовнішньої 
політики є "дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у 
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воєнно-політичних союзах…, продовження конструктивного партнерства з Організацією 
Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що 
становлять взаємний інтерес" [26]. Прийняте рішення на нашу думку, з одного боку має 
важливе міжнародне значення, з іншого – потребує адекватних зусиль з метою надання 
визначеному статусу позаблоковості достатньої стійкості та стабільності і в цілому 
характеризується такими особливостями: по-перше, сприяє формуванню позитивного іміджу 
України на міжнародній арені, позиціонує її як нейтральну державу, послаблює в певній мірі 
тиск з боку інших держав на пріоритетність впливу; по-друге, загострює протиріччя між 
державами, які бачать Україну в сфері своїх інтересів, що не може не позначитись на нашій 
державі та має враховуватись; по-третє, вимагає розроблення та прийняття ряду 
міжнародних документів, що мають гарантувати захист позаблокового статусу нашої 
держави; по-четверте, потребує невідкладних заходів щодо проведення ефективних 
політичних, соціально-економічних, адміністративних, гуманітарних, правових реформ; по-
п'яте, спонукає до активізації діяльності на міжнародній арені як потенційно впливового 
суб’єкта на події та зміни,  що відбуваються в світі;  по-шосте, потребує посиленої уваги та 
суттєвих ресурсів щодо підвищення обороноздатності держави, подальшого реформування 
ЗС України на основі визначених спроможностей – достатнього фінансового та матеріально-
технічного забезпечення.  

Наступним кроком нашої держави на світові виклики та загрози стало прийняття двох 
нормативно-правових документів з безпекової та оборонної політики, а саме: нової редакції 
Стратегії національної безпеки України (далі – Стратегія) [1], Воєнної доктрини України 
[27]. У відповідності зі Стратегією "Стратегічними цілями політики національної безпеки 
України у середньостроковій перспективі є створення прийнятних зовнішніх і внутрішніх 
умов для реалізації національних інтересів України, ефективної системи забезпечення 
національної безпеки і зміцнення її органів... Досягнення цілей Стратегії потребує 
кардинального реформування сектору безпеки і оборони, вдосконалення механізмів 
правового, організаційного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення 
національної безпеки…"[1]. Основні принципи та напрями підготовки держави до збройного 
захисту національних інтересів визначені у Воєнній доктрині: … Досягнення необхідного 
рівня обороноздатності держави здійснюється шляхом формування і реалізації воєнно-
економічної, військово-промислової та військово-технічної політики" [27]. 

Викладене актуалізує проблеми дослідження та визначення основних напрямів, що 
мають сприяти посиленню оборони і безпеки держави в контексті людського фактору – 
застосування Збройних Сил (ЗС) України для забезпечення суверенітету та територіальної 
цілісності держави, підвищення професіоналізму, компетентності фахівців в системі 
військової освіти,  спроможних до дій у різних видах сучасної збройної боротьби,  що є 
складовими "військової сили держави як величини інтегрованої, яка втілює в собі не тільки 
міць її збройних сил,  але і військової економіки,  науки,  морального духу народу й воїнів 
збройних сил" [28, с. 19].  

Водночас, слід зазначити, що визначені пріоритети, принципи та напрями підготовки 
держави до збройного захисту національних інтересів потребують вжиття реальних, 
конкретних, матеріалізованих заходів щодо суттєвого реформування всіх складових сектору 
безпеки і оборони, відповідного їх нормативно-правового та фінансового забезпечення з 
урахуванням таких доволі суперечливо-взамопов’язаних принципів спроможності-
достатності. Мова йдеться про вирішення задачі щодо досягнення найбільш оптимального 
результату достатності за умови детермінованих, до речі, відносно низьких спроможностей. 
Така задача вирішується методами моделювання, оцінки, але викликає великий сумнів в 
тому, що недостатніми спроможностями можна досягти прийнятного рівня достатності. Дані, 
наведені в таблиці 2 (за станом на 2010-2011 рр.) [22, 23], показують, що країни, які значно 
поступаються Україні за потенціалом, ресурсами, територією, кількістю населення, 
чисельністю збройних сил, вирізняються значно більшими воєнними бюджетами, в першу 
чергу, відносно чисельності збройних сил. І це при тому, що більшість з них є членами 
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НАТО, знаходяться в системі колективної безпеки. Для порівняння наведемо середні витрати 
на потреби збройних сил (з розрахунку на одного військового) в деяких країнах світу: "На 
початок 2010  року вони складали в Україні 5,1  тис.  дол.  США ,  в РФ –  33,1  тис.  дол.,  у 
Румунії – 45,4 тис. дол., у Польщі – 54,7 тис. дол. та у Словаччині – 61,7 тис. дол." [29 с. 141].  

Збройні Сили України є важливою складовою СБО держави: "Оборона України, захист 
її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладається на Збройні Сили 
України" [29, с. 6]. В той же час, як відзначає начальник Генерального штабу – 
Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник В.М. Замана, – "…сьогодні ми 
намагаємося утримувати фактично "паперові" Збройні сили – за чисельністю одні з 
найбільших у Європі, а за всіма іншими параметрами (соціальними стандартами військової 
служби, рівнем підготовки та технічної готовності озброєння) значно слабші від армій 
сусідніх європейських держав… Найбільш турбує невідповідність Збройних сил вимогам, 
продиктованих характером сучасних збройних конфліктів, яким притаманні 
швидкоплинність, застосування високоточної зброї і високомобільних підрозділів" [30]. 
 

Таблиця 2 
Країна Площа 

(тис. кв. км) 
Населення 
(млн. чол.) 

Збройні сили 
(тис. чол.) 

Воєнний бюджет 
(млн. дол. США) 

Австрія 83,9 8,387 25,9 2810,0 
Греція        132,0         11,183  138,936 9960,0 
Грузія 69,7 4,219   20,655 420,0 
Литва 65,3 3,256 10,64 360,0 
Нідерланди 41,5         16,653  37,368       11300,0 
Норвегія        385,2 4,855 25,45         5770,0 
Португалія 92,3         10,732 43,34         3190,0 
Україна        603,7         46,0*         192,0*         2040,0* 
Чехія 78,9         10,41 23,44         2500,0 
Естонія 45,1 1,339   5,45 360,0 

* Орієнтовні дані станом на 2012 р. 
 
Аналізуючи результати оборонного огляду держави, автори статті [6] наголошують: 

"Особливо гостро на сьогодні й на середньострокову перспективу стоїть проблема обмеженої 
готовності ЗСУ до виконання завдань за призначенням. Такий стан – результат 
невирішеності впродовж тривалого часу питань достатнього ресурсного забезпечення потреб 
ЗСУ"  [6,  с.  3].  Однією з причин такого стану автори статті вважають не повною мірою 
реалізовану здатність держави підтримувати відповідний рівень обороноздатності. І далі: 
"Найбільш характерними та відчутними ризиками, які негативно впливають на досягнення 
визначеної мети реформ у сфері національної безпеки і оборони України є такі: людський 
чинник (рівень знань, наявність досвіду, суб’єктивізм); нераціональний вибір шляхів 
досягнення намічених стратегічних цілей, їх кардинальна зміна на етапі імплементації; 
ресурсні, зокрема фінансові видатки; поглиблення розриву між теорією та практикою 
оперативного мистецтва; обмежені можливості національної економіки з виготовлення 
сучасних зразків озброєння та військової техніки" [6, с. 10]. 

Залишається низькою військово-технічна оснащеність ЗС України. Більшість технічно 
складних комплексів і зразків озброєння та військової техніки в основному вичерпали свій 
ресурс за встановленими термінами експлуатації, у найскрутнішому становищі опинилися 
авіаційна техніка, озброєння зенітних ракетних військ Повітряних сил та Військово-
морських сил, засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби, розвідки… З урахуванням того, що 
були підірвані також засади традиційної взаємодії України з найближчими сусідами та 
партнерами, наша держава втратила будь-який надійний захист від повітряного нападу, 
зокрема терористичного характеру [5, с. 15]. 

Викладені глобалізаційні зміни, що відбуваються в світі, прийняття Україною 
позаблокового статусу,  що потребує вжиття адекватних зусиль з метою надання цьому 
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процесу достатньої стійкості та стабільності, необхідність створення інтегрованої структури 
безпеки і оборони держави, незадовільний стан ЗС України складають системний блок 
проблем, вирішення яких має сприяти сталому, поступальному розвитку нашої держави, 
входженню її до найбільш розвинених країн світу. Локомотивами цього процесу мають стати 
освіта і наука. У сучасну епоху освіта стала однією з найпоширеніших сфер людської 
діяльності.  У ній зайнято більше мільярда учнів,  студентів і майже 50  мільйонів педагогів.  
Кількість студентів вищих навчальних закладів у світі зросла з 51 млн. осіб у 1980 р. до 100 
млн. у 2010 р. Дані світового банку свідчать про залежність, що має місце між рівнем освіти 
населення та економічним розвитком держав.  В країнах з високим рівнем розвитку близько 
50 % осіб вікової групи 18-23 років навчається у вищих навчальних закладах різних типів. У 
країнах із середнім рівнем доходів цей показник дорівнює 21 %, а в країнах з низьким рівнем 
доходів – 6 %. У більшості країн Центральної та Східної Європи ці показники нижче 30 %. 
Вища освіта має тенденцію до перетворення в елітарну та масову. Наприклад, частка осіб з 
вищою освітою серед працездатного населення становить: у США – 25 %, в Ізраїлі  – 20 %, у 
Німеччині – 13 %, у Нідерландах та Великобританії – 12 %, у Франції – 11 %, в Італії – 8 %, у 
Польщі –  7  %.  У США громадяни з вищою освітою (25  %)  виробляють більше половини 
внутрішнього валового продукту (ВВП) [32, с. 9]. Кошти, вкладені в освіту, дають значний 
економічний ефект.  Так,  на думку фахівців,  одиниця витрат на освіту дає віддачу на рівні 
1,7–1,9 одиниць виробленого ВВП [31, c. 41]. 

Вочевидь, освіта стає інтелектуально-духовною, інвестиційною основою розвитку 
особистості, суспільства, нації та держави, важливим чинником і стратегічним ресурсом, 
зміцнення її авторитету та конкурентоспроможності на міжнародній арені, забезпечення 
незалежності, національної безпеки, оборони і національних інтересів, відтворення 
інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, поліпшення добробуту людей. Як 
відзначається в документі "Освіта для інноваційних суспільств у ХХІ столітті", прийнятому 
на саміті "Групи восьми", "життєдіяльність сучасного суспільства спирається на освіту, яка є 
основою прогресу суспільства" [13]. Співзвучна до цього думка В.Г. Кременя: "Наука, 
мистецтво, освіта як соціально-духовні феномени справляють необхідний вплив на характер 
і розвиток решти компонентів соціоекономічного і політико-культурного простору малого та 
великого масштабу" [33, c. 137]. "Саме ті країни, які претендують на лідерство, активно 
інвестують кошти у виробництво нових знань та технологій. За рік Індія збільшила наукові 
інвестиції на 27 %, а Китай – на 40 %. З 2001 по 2008 р. витрати на НДДКР у США фактично 
було подвоєно – вони зросли з 84 млрд до 150 млрд дол. Упродовж п’яти останніх років 
потроїла інвестиції в науку і Росія", – відзначає В.П. Семиноженко [34 c. 8]. 

Невід’ємною складовою сектору безпеки і оборони країни, ЗС України, 
загальнодержавної освіти є система військової освіти (СВО) – основне джерело підготовки та 
комплектування ЗС України, інших військових формувань і правоохоронних органів 
висококваліфікованими офіцерськими кадрами. Водночас, накопичення в системі військової 
освіти проблем, що за кількістю наближаються до критичного рівня, призвело до 
нерівноважності системи й не дозволяє їй продуктивно виконувати основну функцію – 
якісну підготовку військових фахівців – від тактичного до оперативно-стратегічного рівнів, 
про що свідчать висновки Державних екзаменаційних комісій, матеріали інспекційних 
перевірок, відгуки з військ на випускників ВВНЗ, ВНП ВНЗ (далі – ВВНЗ), 
неукомплектованість частин і підрозділів молодшим офіцерським складом, а також дані 
соціологічних досліджень. За своєю сутністю викладене стало наслідком низки протиріч 
зовнішнього та внутрішнього впливу [16, c. 43]. Протиріччя як зовнішнього, так і 
внутрішнього впливу породжуються нехтуванням наукових підходів до розв’язання 
виникаючих проблем, завдань, прийняттям не завжди оптимальних, обґрунтованих рішень, 
без їх співставлення з досвідом провідних країн світу, врахування національних 
особливостей, апробації і належної експертної оцінки на різних стадіях реалізації. Якщо 
винести за дужки такі важливі чинники, як фінансове та матеріально-технічне забезпечення 
СВО, слід визнати, не менш вагомими "внесками" в справу занепаду СВО суб’єктивних 
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факторів, пов’язаних з її реформуванням та функціонуванням. Адже цілком очевидно, що 
вирішення ряду проблем в СВО не потребує додаткових фінансових чи інших ресурсів і в 
цілому вони могли б бути усунені (або не допущені) засобами ефективного управління, 
сумлінністю виконання посадових обов'язків, активністю та спрямованістю різних категорій 
персоналу на досягнення в роботі позитивних результатів [16, c. 44]. 

Військова освіта, в першу чергу, тактичного рівня, в усіх провідних країнах світу – це 
корпоративна система підготовки військових фахівців, призначення яких – виконання 
завдань, зумовлених специфікою функціонування збройних сил і потребою їх застосування в 
конкретних умовах. Державі потрібні інтелектуально та професійно підготовлені військові 
фахівці, які відповідають сучасним вимогам щодо теорії та практики сучасної збройної 
боротьби; здатні на всіх етапах своєї службової кар’єри оволодівати новими знаннями;  
керувати військами (силами) в бою (операції), навчанням, вихованням, розвитком, 
психологічною підготовкою особового складу в мирний та воєнний час;  створювати, 
експлуатувати й застосовувати найскладніші системи озброєння та військової техніки; 
супроводжувати та здійснювати фундаментальні, прикладні військово-наукові дослідження; 
організовувати, проводити й контролювати дослідно-конструкторські роботи з 
випереджувального створення нових поколінь озброєння, військової та спеціальної техніки; 
готувати нові покоління військових науковців; ефективно діяти при виконанні завдань, які 
виникають під час здійснення міжнародних антитерористичних і миротворчих операцій, 
участі в ліквідації локальних воєнних конфліктів. 

Як видно, мова йдеться про якість військової освіти. У більш широкому розумінні – це 
інтелектуальні сили безпеки і оборони держави, під якими військові теоретики розуміють 
здатність військового керівництва держави, збройних сил до широкого воєнно-політичного, 
стратегічного мислення, вільного від догматизму і шаблонів, а також розумову, моральну та 
вольову складові підготовки військових фахівці усіх рівнів і ланок управління. Зрозуміло, що 
неможливо досягти високої якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ, якщо низка 
граничних умов,  з одного боку,  є значною за кількістю,  з другого,  –  критичною за такими 
основними показниками: конкурсом кандидатів на навчання та їх мотивацією щодо 
подальшої військової служби; станом організації навчально-виховного процесу, методичної, 
наукової роботи; віковими характеристиками науково-педагогічного складу; застарілістю 
змісту освіти; недостатністю запровадження сучасних технологій навчання; відсутністю 
дієвого та вимогливого контролю за якістю оволодіння освітньо-професійними програмами; 
рівнем інформаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення. По суті, як вже 
відзначалося раніше, ми стоїмо перед дилемою вирішення суперечливої задачі досягнення 
достатньої якості підготовки військових фахівців за обмежених ресурсних та інших 
спроможностей, що в цілому можна охарактеризувати таким поняттям, як стан 
невизначеності з тенденцією до зниження навіть існуючого потенціалу. Задача, звісно, 
розв’язання має, але не на користь якості. Реальність така, що ми фактично декларуємо, а не 
реалізуємо сучасні вимоги до військової освіти, до підготовки військових фахівців. 

Розглянемо основні напрями та шляхи, що мають сприяти підготовці військових 
фахівців, спроможних оволодіти сучасними формами, видами збройної боротьби, 
застосування військ (сил), гідно відповісти на виклики безпеці та обороні держави. 

1. Реалізація основних напрямів підготовки військових фахівців має базуватись на 
закономірностях – об’єктивних, стійких, й суттєвих зв’язках, що мають місце в навчально-
виховному процесі ВВНЗ і визначають його ефективність. Ці закономірності зумовлюються 
[14, с. 11]: освітніми потребами особистості; загальнонаціональними інтересами, інтересами 
національної безпеки і оборони, державною політикою в освітній сфері; політичними, 
ідеологічними та соціальними умовами; економічними та науково-технічними 
можливостями держави; національними традиціями, національним та світовим досвідом; 
потребами військ; ефективністю управлінської діяльності, станом військово-теоретичних та 
психолого-педагогічних досліджень; рівнем науково-педагогічного потенціалу; розвитком 
дидактичних засад підготовки військових фахівців; станом морально-психологічного, 
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фінансово-економічного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. Із 
закономірностями військової освіти тісно пов'язані її принципи – як певна система основних 
правил діяльності, виконання яких має забезпечити необхідну ефективність розв'язання 
завдань підготовки особистості майбутнього військового фахівця у відповідності з  
визначеними освітньо-кваліфікаційними х вимогами [14, с. 11].  

2. Потребують наукового обґрунтування, системного підходу та оптимізації такі 
важливі завдання в структурі безпеки і оборони держави, як визначення переліку 
спеціальностей (спеціалізацій) від тактичного до оперативно-стратегічного рівнів, за якими 
мають готуватися військові фахівці; формування державного замовлення на їх підготовку; 
мережа ВВНЗ, навчальних центрів. На теперішній час кожне з наведених вище завдань 
виконується різними органами управління, базується на емпіричних підходах, спрямоване на 
виконання, як правило, раптово виникаючих проблем, потреб, не спирається на позитивний 
закордонний досвіду і апріорі не може призвести до належної якості як кожного з них, так і 
їх сукупності в цілому. Звідси – невизначеності з мережею ВВНЗ, доволі частою та науково 
не обгрунтованою її структуризацією, нераціональністю використання і без того обмежених 
фінансових і матеріально-технічних ресурсів. Перелік спеціальностей (спеціалізацій) – 
провідна складова зазначеної вище тріади завдань, знаходиться в тісному взаємозв’язку зі 
структурою ЗС України, військовою технікою та озброєнням, бойовим застосуванням військ 
(сил) і є основою визначення державного замовлення на підготовку військових фахівців, 
мережі ВВНЗ, кваліфікацій відповідно до національних вимог, фінансових та матеріально-
технічних ресурсів і тому в сукупності тріади – суттєвим аргументом ведення "розумної" 
війни, а також оптимізації як бюджету держави, так і витрат на систему військової освіти.  

3. Одним з визначальних чинників підготовки військових фахівців у ВВНЗ є ступінь 
підготовленості кандидатів та конкурсні показники. Обидва зазначені фактори є 
критичними і не можуть не викликати суттєвого занепокоєння. Так, за даними 
соціологічного дослідження, проведеного в межах виконання науково-дослідної роботи 
"Якість–2011" [35], на думку керівного складу СВО та науково-педагогічних працівників 
ВВНЗ, середньозважені значення показників розвитку кандидатів на навчання склали: 
погіршення психічного стану – 53,3 %; погіршення інтелектуального рівня – 64,9 %; 
погіршення фізичного стану – 53,2 %. Вже в процесі навчання у ВВНЗ виявляється, що більш 
як 50  % курсантів не мають стійкої мотивації на подальшу офіцерську службу.  Так вважає 
57,8 % опитаних представників керівного складу і 30,3 % – науково-педагогічних 
працівників. Невтішною є конкурсна ситуація у ВВНЗ. Порівняно з 2000 р. конкурс 
кандидатів на навчання у 2011 р. зменшився біль ніж удвічі (в середньому з 2,5 кандидатів на 
одне місце до 1,2). До деяких ВВНЗ конкурс на навчання склав 0,9–1,0 кандидатів. В цілому 
ж план виконання прийому курсантів (слухачів) до ВВНЗ у 2011 р. склав 95 %. Не відіграють 
в цьому процесі провідної ролі ліцеї:  середній показник вступу їх випускників до ВВНЗ у 
2011 р. склав приблизно 36 %. За таких показників годі й мову вести про якість та елітарність 
підготовки військових фахівців. Вочевидь, що без якісного стану та кількісного складу 
контингенту вступників до ВВНЗ проблему підготовки висококваліфікованих військових 
фахівців для ЗС України не вирішити – рік від року вона погіршується. Що ж до причин 
такого стану, то їх досить багато, але визначальною є незадовільний стан соціальних 
гарантій проходження служби офіцерським складом.  

4. Назріла необхідність в перегляді дидактичних засад підготовки військових фахівців 
з вищою освітою усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок управління, структури, змісту 
та термінів навчання, що зумовлюється такими чинниками: інтелектуалізацією, 
інформатизацією, комп'ютерізацією та автоматизацією всіх складових воєнної сфери; зміною 
поглядів на ведення сучасних бою та операції, на бойове застосування озброєння та 
військової техніки; модульною побудовою сучасного озброєння, військової техніки та 
особливостями їх функціонування, бойового застосування, експлуатації і обслуговування; 
актуальністю переходу від інформаційно-знаннєвої моделі підготовки фахівців до 
компетентнісної; необхідністю системного формування змісту освіти та компетенцій 
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фахівців; запровадженням інформаційних, інноваційних технологій і засобів навчання, 
інтегрованих навчальних середовищ; можливостями динамічного моделювання будь-яких 
процесів, дій, ситуацій; зростанням достовірності прогностичних даних для прийняття різних 
рішень на основі здобуття потрібної для цього інформації сучасними засобами 
спостереження, зв'язку та розвідки тощо.  

5. Не виявилися, на нашу думку, достатньо ефективними запроваджені підходи та 
принципи інтеграції військової освіти з цивільною в підготовці фахівців тактичного рівня 
[16, с. 46]. ВВНЗ за своїм основним призначенням готують фахівців не для відкритого ринку 
праці, а на конкретні військові посади, пов’язані з експлуатацією військової техніки та 
озброєння, їх бойовим застосуванням, тобто за сферою військової діяльності. Необхідність 
виконання нормативної складової державних освітніх стандартів як умова отримання 
загальнодержавного диплома про освіту з відповідних цивільних галузей знань призвела до 
скороченням кількості годин на військово-професійну (теоретичну та практичну) підготовку 
офіцерських кадрів і відповідно – зниження її рівня, що вкрай негативно позначається на 
бойовій готовності підрозділів і частин ЗС України 

6. Важливою задачею військової освіти, виходячи з викладеного, на сучасному етапі є 
формування нового покоління моделей і змісту підготовки військових фахівців усіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів і ланок управління.  На нашу думку,  проблему формування й 
визначення змісту освіти ВВНЗ потрібно розглядати, виходячи з наступного: 

підготовка фахівців для системи безпеки і оборони держави є важливою та 
відповідальною справою і повинна мати пріоритетний статус; 

військові спеціальності, освітньо-професійні програми, навіть близькі за напрямами до 
цивільних, мають, як і всі інші, свою специфічну спрямованість і повинні відповідати 
сучасним тенденціям розвитку воєнного мистецтва, ведення збройної боротьби; 

вищі військові навчальні заклади повинні готувати фахівців, у першу чергу, в інтересах 
ЗС України, інших силових відомств і формування змісту навчання на основі напрямів 
державного переліку спеціальностей повинно відповідати принципам достатності та 
відповідності сферам діяльності військових фахівців за посадовим призначенням на основі 
компетентнісного підходу; 

Модель сучасного військового фахівця, зміст освіти мають розроблятися на системних, 
компетентнісних засадах і враховувати такі чинники та складові: національні інтереси, 
національну безпеку держави; соціокультурний характер; психологічні уявлення щодо 
характеру та структури військово-професійної діяльності; вимоги до військового фахівця, 
навчальна діяльність якого базується на здобутті компетенцій, продукуванні знань; 
структуру поетапного професійного росту; освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікації. 

7. Реалізація моделей і змісту освіти знаходиться в площині освітніх технологій. 
Аналіз найістотніших ознак педагогічної технології, узагальнення досліджень у цій галузі знань 
дають змогу представити структуру педагогічної технології ВВНЗ у вигляді чотирьох основних 
складових: проективно-конструктивної; процесуальної; контрольно-діагностичної, 
моніторингової; аналітично-коригувальної [36]. Розробка та запровадження сучасних 
педагогічних технологій у військовій освіті дає можливість: здійснити системний, комплексний 
підхід до організації педагогічного процесу, досягти синхронності та злагодженості всіх його 
елементів і,  як наслідок,  –  підвищити його ефективність; поліпшити управління педагогічним 
процесом, його планування та прогнозування кінцевого результату; забезпечити системний підхід 
до змісту військової освіти, адаптацію педагогічного процесу до психологічних, фізіологічних та 
індивідуальних особливостей курсантів (слухачів); краще використати можливості 
інформатизації освіти, сучасні досягнення педагогіки, психології, дидактики, інформатики, теорії 
систем, теорії оптимізації та ін.; здійснити гуманізацію педагогічного процесу, його особистісно 
орієнтовану спрямованість; досягти мети навчання кожним курсантом (слухачем). 

8. Основні напрями та шляхи розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази ВВНЗ, 
на нашу думку, такі: забезпечення пріоритетної поставки до ВВНЗ, навчальних центрів нових 
зразків озброєння та військової техніки, навчально-тренувальних комплексів, сучасної 
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комп'ютерної техніки, систем управління та засобів зв'язку; створення індустрії засобів навчання, 
що відповідають сучасному науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації 
ефективних стратегій досягнення цілей освіти; запровадження навчального, демонстраційного 
устаткування, сполученого з комп’ютерними системами, для самостійного вивчення військовими 
фахівцями навчального матеріалу; створення за відповідними напрямами наукових досліджень 
ВВНЗ сучасної науково-експериментальної бази; забезпечення  навчальних закладів, курсів з 
перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ліцензованими 
програмними продуктами; створення електронних каталогів та забезпечення доступу до 
інформаційної бази наукових бібліотек провідних вищих навчальних закладів, електронного 
фонду навчальної літератури в мережі Інтернет; 

9. Контрольно-діагностичні та  моніторингові заходи: контроль засвоєння змісту 
навчання: адекватність цілям та завданням навчання, об’єктивність, індивідуальність,  
всебічність, системність, аналіз результатів якості підготовки військових фахівців, 
узагальнення відзивів з військ на випускників. Аналітично-коригувальні дії: розроблення 
заходів щодо коригування військово-педагогічного процесу, внесення змін до проективної, 
процесуальної, контрольно-діагностичної та моніторингової складових структури якості 
підготовки військових фахівців. 

10. Удосконалення системи фінансування ВВНЗ має забезпечуватись шляхом 
визначення таких кошторисних джерел: державного бюджету; надання додаткових освітніх 
та інших послуг; здійснення економічної діяльності, регламентованої державою; виконаних 
науково-педагогічними працівниками досліджень з договірних науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт; підготовка студентів за контрактом та офіцерів запасу; 
підготовка іноземних військових фахівців. 

Висновки. Система безпеки і оборони держави з погляду змістових, технологічних  
компонентів має дотичну до системи військової освіти, її  інтелектуальної складової, яка 
включає підготовку висококваліфікованих військових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних 
рівнів і ланок управління. Військова освіта має за мету підвищення рівня інтелектуального 
компонента національної безпеки,  вона забезпечує реалізацію теоретичних і практичних 
проблем щодо форм, видів, засобів ведення сучасної збройної боротьби, застосування військ 
(сил), основних напрямів підготовки до них держави і війська, морально-психологічної 
підготовки особового складу. Водночас, ефективність функціонування системи військової 
освіти  залежить не лише від діяльності її освітніх інституцій і пов’язана з необхідністю  
виділення суттєвих ресурсів на основі оптимізації можливостей з метою досягнення 
прийнятного рівня достатності.  

Прийняття низки нових важливих нормативних документів щодо безпекової і 
оборонної політики держави, реформування ЗС України, подальший розвиток воєнної 
стратегії, оперативного мистецтва потребують значних перетворень у системі військової 
освіти. Заходи з її реформування не набули системного характеру і не призвели до суттєвого 
покращення діяльності ВВВЗ,  якості підготовки військових фахівців.  Сучасні підходи до 
реформування військової освітньої системи мають набути комплексного характеру, 
відповідати і сприяти реалізації державної політики в галузі безпеки і оборони, 
забезпечувати концентрацію й ефективне використання на всіх рівнях управління 
інформаційних, технологічних, фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, 
сприяти підвищенню якості підготовки офіцерських кадрів, здатних з високим ступенем 
ефективності виконувати покладені на них завдання в умовах мирного та воєнного часу, 
участі в складі підрозділів міжнародних миротворчих місій.  
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ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ  

ФОРМ И ВИДОВ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ 
 
В статье рассматриваются основные тенденции развития мировой цивилизации с 

характерными для нее кризисными явлениями, направления и инструментарий их разрешения. 
Обобщаются современные подходы, формы и способы осуществления ведущими странами мира 
политики безопасности и обороны, защиты своих национальных интересов, ведения 
вооруженной борьбы. Показывается роль и значение Вооруженных Сил Украины, системы 
военного образования как важных интеллектуальных составляющих системы безопасности и 
обороны страны. Обосновываются основные направления и пути деятельности органов 
управления военным образованием, высших военных учебных заведений по повышению качества 
подготовки военных специалистов всех образовательно-квалификационных уровней. 

Ключевые слова: система безопасности и обороны, национальные интересы, вооруженные 
силы, военный конфликт, военное образование, специальности, содержание образования, 
технология, качество образования.  
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TRAINING OF MILITARY SPECIALISTS IN THE CONTEXT OF MODERN FORMS AND 

TYPES OF ARMED STRUGGLE 
The article considers the main trends of development of the world civilizations its characteristic 

crisis phenomena, directions and instruments of their decisions. Summarizes current approaches, forms 
and methods implementation of the leading countries of the world security and defence policy, the 
protection of their national interests, of waging an armed struggle. Shows the role and significance of the 
Armed Forces of Ukraine, the system of military education as the most important intellectual components 
of  the  system  of  safety  and  defence  of  the  state.  The  author  grounds  the  main  directions  and  ways  of  
activity of bodies of management of military education, higher military educational institutions to improve 
the quality of training of military specialists of all educational-qualifying levels. 

Keywords: the system of security and defence, national interests, armed forces, military conflict, 
military education, field of study, content of education, technology, the quality of education. 

 
 
 



 

 211 

 
 УДК 378                                                                                                         Томашевский Роман  

(Поморская Академия, г. Слупск, Польша) 
 

ДВЕ СТРАТЕГИИ ПРИМЕНЕНИЯ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬШИ И ГЕРМАНИИ) 

 
В статье проанализирован Болонский процесс сквозь призму двух стратегий 

интерпретации Болонской Декларации 1999 года. Кроме того, принимаются во внимание 
различия в способах применения Болонского процесса в системе высшего образования странами-
членами Европейского Союза. В статье представлен критический взгляд на заимствование 
американской модели высшей школы европейскими странами. 

Ключевые слова: Болонский процесс, высшая школа, образовательные стратегии. 
 
Постановка проблемы. На протяжении последних двадцати лет в Европе происходила 

унификация высшей школы. Направления этого процесса определены в Болонской 
декларации от 1999 г. Данный документ настоятельно рекомендует членам Евросоюза 
принять содержащиеся в нем положения. В результате происходит процесс создания 
Европейской зоны высшего образования, целью которой является стандартизация 
образования на уровне университетов. Инструменты стандартизации – Европейские 
квалификационные рамки, которые в различных странах трансформировались в 
Государственные квалификационные рамки. Данная инициатива объединяет не только 
страны ЕС, которым рекомендуется как можно полнее принять положения Болонской 
Декларации, но государства, приступившие к Болонскому процессу по собственной 
инициативе. Болонский процесс оценивают по-разному, даже члены ЕС, доказательством 
чего являются различные стратегии развития высшей школы в Польше и Германии. 

Представленный анализ осуществлен на основании девяти публикаций польских и 
немецких авторов. В тексте использованы также положения Закона о высшем образовании 
Польши от 18 марта 2011 г., хотя непосредственных ссылок на него в тексте нет. Прежде 
всего, я опираюсь на собственные наблюдения и многолетний опыт преподавателя и 
менеджера высшей школы. 

Таким образом, цель статьи можно определить как сравнительный анализ двух 
различных стратегий применения Болонского процесса в высших школах Польши и 
Германии. Это может быть полезным для преподавателей из стран, которые не являются 
членами Европейского Союза. Кроме того, мне хотелось бы представить европейскую 
университетскую традицию и попытаться дистанцироваться от прямого переноса модели 
американской высшей школы в Европу. 

Аргументация.В свое время унификация образовательных системы имела место под 
эгидой Лиги Наций в рамках Международного бюро по образованию в Женеве.  Для 
университетов данная попытка стала третьей (после средневековья и гумбольдтовской идеи 
высшей школы) унификационной тенденцией на общемировом уровне. Данная работа была 
продолжена и после того, как Бюро перешло под контроль ЮНЕСКО по окончании Второй 
мировой войны. Можно сказать, война стала причиной фактического кризиса университетов, 
а идея их отделения спровоцировала хаос. Это произошло вследствие разрушений в Европе, 
компрометации Германии как колыбели университетов, а также из-за миграции части 
ученых в США, где условия работы были и есть значительно лучше. Соединенные Штаты, 
однако, не привнесли ничего нового в идею университетов, наоборот, они перенимали 
европейские идеи через выпускников элитарных британских вузов (до 1939 г.), а потом через 
европейских научных мигрантов. Вторая половина ХХ века – это также очередная волна 
массовых либеральных или социальных движений. Наивным, хотя и благородным образом, 
они пытались влиять на немедленную реализацию образовательных социальных утопий: 
массовое довысшее образование (что оказалось реальным); равные шансы на образование (в 
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том числе на университетском уровне, что до сегодняшнего дня остается всего лишь 
желанием) [3, c. 29*; 6, c. 245**]. 

Уже в межвоенный период модель функционирования высшей школы в США (или же в 
сфере доминирования американской культуры) попала под влияние всемогущего рынка. 
Произошла трансформация высшей школы в фирму услуг – пункт продажи дипломов. 
Парадоксально, однако, но американские элитарные высшие заведения (в том числе 
мифический Гарвард) поддались европеизации, где идеи европейских университетов 
поддерживались неограниченными экономическими средствами. В то время Европа, 
ослабленная военными катаклизмами, разделенная, воспроизводила свою систему высшей 
школы (с региональными отличиями). В Западной Европе основной тенденцией были 
попытки интеграции, начатые в Римском Трактате 1957 года. Данный документ, а также, 
например, Договоры Европейского Союза (статья 126 пункт 1) содержали принцип уважения 
автономии и образовательных традиций объединяющейся Европы. Однако уже в 1958 г. Был 
утвержден принцип взаимного подтверждения дипломов [8, c. 78-82]. После кризиса 1968 г. 
интерес к образовательному сотрудничеству европейских стран возрос. Явление 
глобализации, а также массовое образование стали брать верх в европейском высшем 
образовании, а также в формировании европейских средних школ. Как ни парадоксально, но 
в большинстве случаев реформаторы, реализующие в европейских странах мировые, 
региональные или местные образовательные программы, перестали замечать процесс 
диверсификации среднего образования (его разделение на элитарное и массовое). В 
большинстве случаев в своих прогнозах они склонны были опираться на утопическую идею 
о равных образовательных возможностях, что вело за собой доступность и бесплатность 
средних школ. Основным эффектом студенческих бунтов поколения ’68 стала массовость 
университетов. Университет как вуз-символ не выдержал прессинга идеологии, скрытой в 
идеи массовости, а также не справился с надеждами на решение дилемм социальной 
справедливости [8, c. 62]***. 

Очередной университетской идеей как перманентной реформы в конце ХХ века стала 
Большая Карта Университетов (Magna Charta of European Universities), подписанная в 
Болонье в 1988 г. Я считаю, что кроме повторения четырех основных принципов, на которых 
базируется университет ****, знаменательным является использование оборота «настоящие 
университеты». Насколько разумным было акцентирование именно на этом выражения, 
показал 1999 г., когда вновь в Болонье министры 29 европейских стран декларировали 
вступление в так называемый Болонский Процесс. В результате была сформулирована цель – 
создать в течение десятилетнего цикла Европейскую зону высшего образования. В основе 
Болонской Декларации лежали два процесса: первый – серия процессов, начиная с 1968 г., 
ведущие к массовости университетов; второй – осознание необходимости конкурентности 
европейского высшего образования и американского. Однако высокая толерантность в сфере 
унификации национальных или государственных образовательных систем, в том числе 
высших школ, осталась характерной чертой европейской интеграции. Не сложно заметить, 
что Болонская Декларация 1999 года не вполне принимала во внимание Большую Карту 
Университетов 1988 года. Также не сложно отождествить потенциальные последствия 
Болонской Декларации с влиянием американской модели высшей школы на европейские 
университетские традиции [4, c. 39-40]. 
                                                             

* «Для творческих натур не существует демократии, большую науку строят большие индивидуальности, 
которые собираются вокруг одаренных учеников и талантливых сотрудников» 

** «…университет сам по себе и как таковое не является демократическим институтом, в нем речь не о 
политике, а о науке» 

*** Только немногие европейские реформаторы имели смелость назвать это «реальной образовательной 
утопией» - и все же утопией. 

**** Принцип автономии и независимости, а также внутреннего самоуправления; принцип объединения 
дидактики с научными исследованиями; принцип академической свободы (свободы исследования и свободы 
образования); принцип сообщества наук (устранение конфликтов между группами наук). 
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Члены Европейского Союза по-разному реагировали на требования, упомянутые в 
болонской системе. В Европе можно встретить две стратегии. Первая имеет в виду 
дословное и обязательное принятие болонской модели, часто вопреки собственной традиции, 
а также ее потенциалу. Подобную стратегию приняла Польша. Вторая характеризуется как 
селективным принятием болонской модели, так и дистанцией по отношению к попыткам 
американизации вузов. Данная стратегия принята в немецкой системе высшей школы. 

В Польше реформаторские инициативы присущи в первую очередь административному 
центру, его символизируют Министерство науки и высшего образования, а также 
персонально министр, профессор Барбара Кудрицка. Начинания министерства сводят на нет 
сопротивление академической среды. Противников или радикальных критиков этих перемен 
пытаются классифицировать как консерваторов [1, c. 39]. Закон о высшем образовании от 18 
марта 2011 года содержит ряд позиций, требующих двухуровневости высшего образования. 
Закон вменяет польским профессорам непотизм, коррупцию, а также на практике 
ограничивает доходы академических преподавателей путем запрета на совместительство 
(вне основного места работы на ставку). Польский законодатель, действуя под влиянием 
Министерства науки и высшего образования, не сбалансировал свой запрет хотя бы 
частичной коррекцией ставок оплаты. Министерские менеджеры игнорируют сопротивление 
польской профессуры, защиту университетского этоса и сообщества, поскольку для них это 
понятия непродуктивные (они не приносят конкретных экономических эффектов). Новой 
религией министерских руководителей является «техноэтика». Она ограничивает или 
исключает диалог мастера-профессора со студентом-партнером, обожествляет электронное 
обучение, а также определяет контроль и его процедуры в качестве главных заданий и 
гаранта повышения качества (по сравнению с научными исследованиями и дидактикой). 
Польская академическая среда, однако, восприняла эту технологию как своеобразную игру – 
манипуляцию вузами [5, c. 170]. Процесс принятия Болонского процесса Польшей 
характеризуется тем, что рекомендации Болонской Декларации (а не приказы!) трактуются 
как абсолютно обязательный фактор для польских университетов. 

Однако руководители польского высшего образования забывают, что качественный 
прыжок зависит от средних школ. Без элитарных средних школ не будет элитарных 
университетов. Это условие важнее огромных финансовых затрат, которые уменьшаются, а 
не возрастают.  Данная проблема игнорируется,  поскольку она пребывает в конфликте с 
лозунгами равенства образовательных возможностей, социальной справедливости (а также 
вопросами популистически понимаемой социальной поддержки студентов). В определенном 
смысле это путь к университетской утопии, ее невозможно достичь из-за слишком многих 
противоречий. Это можно оценить так: технократическая игра в образовательную 
находчивость совершенно не должна означать технократическую эффективность в 
управлении развитием высшей школы. Она уменьшает или устраняет идею университета как 
механизма постоянной реформы. Несомненно, это канцелярский самомаркетинг. 

В немецкой стратегии принятия болонского процесса превалирует специфическая 
система немецкого высшего образования. Это стремление удержать относительно высокий 
уровень образования, несмотря на возрастающее количество студентов и вузов, а также не 
смотря на равномерное уменьшение финансирования университетов. Основной 
детерминантой здесь является возрастание количества немецких выпускников средних школ. 
Например,  в 1960-х гг.  в данной возрастной группе насчитывалось 5%  выпускников;  на 
момент подписания болонской декларации – до 25%, а на сегодняшний момент до 30%*****. 
Это происходит параллельно с отсутствием элитарных средних школ в Германии, или же их 
маргинальным значением [9, c. 313-321; 8, c. 63]. Сильной стороной является удержание 
относительно высокого уровня немецких гимназий, которые дают возможность получить 
аттестат зрелости. Кроме того, вероятно, Германия дистанцируется от англосаксонской 
системы рейтинга школ и не стремится занять высокие позиции в них [7, c. 192 и i 201]. Она 
                                                             

***** Сегодня в Польше коэффициент тех, кто получил аттестат зрелости, доходит до 80%. 
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оставляет это американским вузам. В результате в Германии достаточно большая группа 
(около 50) университетов высокого уровня. Немецкие вузы ощущают уменьшение 
экономических затрат а также увеличение количества студентов (что типично для массовых 
процессов в образовании). Снижение стандартов почувствовали и сами студенты. Их 
реакцией стали протесты в 2003 – 2004 гг., направленные не столько против профессуры, 
сколько против системы управления (в первую очередь по отношению к немецким 
министерствам, федеральным или национальным) [4, c. 37]. Многое указывает, что немецкая 
академическая среда не является радикально поделенной на академический центр 
управления и профессорский состав. Поэтому в Германии определенно ощутима дистанция 
по отношению к болонской системе. Профессор Хеинц Сюнкер (Heinz Sünker) обращает 
внимание на «школярство университетского образования» как явление, что, по мнению 
немецких профессоров, ведет к замене вуза в институт обучения, то есть в нечто гораздо 
большее, чем продвинутая школа [7, c. 193].  

Подобные предупреждения слышны в Германии из среды, которая управляет научными 
исследованиями (эквивалент старого польского Комитета научных исследований). 
Например, о риске прямого принятия болонского процесса говорил профессор Питер Грасс 
(Peter Gruss), выпускник элитарных немецкого и американского университетов. По его 
мнению, заимствование американской модели университета в Германии неоправданно и 
сложно;  и это несмотря на то,  что такие попытки предпринимаются путем принятия 
Болонской Декларации. Германия может потерять свою отличную университетскую 
традицию, однако сомнительно, что её удастся заменить американской моделью [2, c. 127]. В 
ФРГ достаточно своих хороших вузов вместо одного Стенфорда-на-Рейне или Гарварда-на-
Эльбе. Сложно также не принимать во внимание успехи немецкого общества и немецкой 
экономики.  Они неоспоримы,  несмотря на отсутствие хотя бы одного немецкого вуза в 
первой двадцатке мировых рейтингов. Я также считаю, что значительно лучше в ФРГ 
поставлены отношения между локальными университетами и ведущими. Проблема, как 
сформулировать миссию локальных университетов, требует значительно большей 
интеллектуальной смелости, а часто и принятия на себя риска со стороны ректора и его 
команды. Зачастую этот вопрос плохо продуман в польских условиях, где над руководством 
академических вузов слишком сильно довлеет административный, министерский центр. 

Представленные наброски различных концепций принятия болонского процесса в двух 
соседних странах, относительно крупных членах Европейского Союза, являются не только 
элементом компаративистики. Они также могут быть определенным ориентиром для 
европейских стран за пределами Евросоюза. Считаю, что фактором, который не вполне 
принимают во внимание, является дистанция или идентификация по отношению к 
европейской традиции университетов. Данная дилемма описана уже в Большой карте 
университетов 1988 г., где университет трактуется как поверенный европейской 
гуманитарной традиции. Одни лишь продуктивизм, конкурентность и прибыль не могут 
быть детерминантами для университета, даже в глобализующемся мире. Однако это выходит 
за рамки данного текста. 
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ДВІ СТРАТЕГІЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ (НА ПРИКЛАДІ 

ПОЛЬЩІ ТА НІМЕЧЧИНИ) 
 
У тексті проаналізовано Болонський процес крізь призму двох різних інтерпретацій 

Болонської Декларації від 1999 року. Окрім іншого, аналіз здійснено з огляду на відмінності у 
стратегіях прийняття Декларації країнами-членами Європейського Союзу. Одночасно у статті 
представлений критичний погляд на введення або запозичення європейськими країнами 
американської моделі вищої школи. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО 

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ  
 

У статті висвітлено характеристику процесу формування готовності майбутніх 
фахівців до розв’язання професійних конфліктів, а також розглянуто основні її критерії. 
Проаналізовано погляди науковців щодо специфіки формування конфліктологічної готовності. 
Виявлено низку суперечностей, що існують у підготовці кваліфікованого спеціаліста. Основна 
увага зосереджена на аналізі навчальних планів ВНЗ щодо формування готовності майбутніх 
соціальних педагогів до вирішення конфліктних ситуацій. 

Ключові слова: формування, критерії готовності, професійна підготовка. 
 
Постановка проблеми. В умовах соціально-економічної трансформації суспільства, 

неминуче зростає напруженість у міжособистісних стосунках, зумовлена недостатньою 
підготовкою особистості до конструктивної взаємодії в різних сферах суспільного життя. 
Майбутній соціальний педагог, що працюватиме із різними категоріями клієнтів, повинен 
мати досить ґрунтовні знання в галузі попередження, розв’язання конфліктних ситуацій як в 
професійному напрямку так і особистісному. У зв’язку з цим, сьогодні суттєво 
актуалізується значущість формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 
вирішення конфліктних ситуацій у процесі реалізації професійної діяльності. Враховуючи 
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це, майбутні фахівці, що працюватимуть у соціально-педагогічній сфері повинні володіти 
глибокими теоретичними знаннями у галузі загальної, соціальної та прикладної 
конфліктології. 

Вважаємо, що під час фахової підготовки  у вищих навчальних закладах окрему увагу 
необхідно приділяти формуванню практичних умінь щодо вирішення конфліктних ситуацій. 
Такі теоретичні знання та практичні уміння сприятимуть підвищенню рівня професійної 
компетентності майбутнього фахівця соціально-педагогічної сфери. Водночас, робота з 
людьми неможлива без конфліктів, а діяльність соціального педагога передбачає сприяння 
вирішенню різноманітних конфліктних ситуацій, адже прямим їхнім професійним 
обов’язком є медіаторство. Це, в свою чергу актуалізує проблему формування готовності 
майбутніх соціальних педагогів до вирішення конфліктних ситуацій у процесі реалізації 
професійної діяльності.  

Професію, яку опановує соціальний педагог, на думку Є. Клімова [3], можна віднести 
до так званих соціономічних професій, яким властиве постійне спілкування в ході 
професійної діяльності. Саме тому студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за 
даною спеціальністю потребують спеціальної підготовки. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури із загальних питань конфліктології, педагогічної та соціальної конфліктології, а 
також проблем професійної компетентності свідчить, що питання готовності майбутніх 
соціальних педагогів до вирішення конфліктних ситуацій у процесі реалізації професійної 
діяльності вивчаються в таких основних напрямах: 

- обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження проблеми конфліктів у 
педагогіці, основ педагогічного управління конфліктами (А. Анцупов, О. Бєлкін, 
В. Журавльов, О. Іонова, І. Коваль, Є. Тонков та ін.); 

- конфліктологічна підготовка педагогів і майбутніх учителів (Г. Антонов, С. Баникіна, 
М. Васильєва, О. Лукашонок, С. Мусатов, М. Рибакова, Г. Пльотка, Л. Порохня, 
В. Семиченко, Н. Щуркова, А. Лукашенко та інші); 

- конфліктологічна підготовка соціальних педагогів (І. Козич). 
Як засвідчують результати теоретико-прикладних досліджень ряду вчених (Г. Бережна, 

Л. Цой , О. Лукашенко), випускники вищих навчальних закладів не мають належного рівня 
конфліктологічної готовності, не можуть контролювати власні емоції у конфліктній 
взаємодії,  не володіють технологіями профілактики та мінімізації деструктивних форм 
конфлікту міжособистісних конфліктів. Саме це і зумовило нас до написання статті. 

Отже, мета статті – на основі аналізу наукових джерел, навчальних планів ВНЗ, 
визначити специфіку організації формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 
вирішення конфліктних ситуацій у процесі реалізації професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Готовність до діяльності щодо вирішення професійних 
конфліктів розвивається на основі засвоєння загальних та професійних знань, формування 
вмінь і навичок, удосконалення сформованих професійно важливих якостей особистості. 
Також слід відзначити, що наявність певних знань, вмінь та навичок у галузі конфліктології 
вимагає від соціального педагога, перш за все, розвитку особистісно-професійних якостей, 
які дозволяють ефективно їх застосовувати, для умілого керування конфліктом та за 
допомогою яких сформується конфліктологічна готовність майбутнього фахівця.  Саме такі 
думки ми знайшли у дослідженнях Е. Богданова та В. Зазикіна [1]. 

У формуванні готовності майбутніх соціальних педагогів до вирішення конфліктних 
ситуацій які безпосередньо виникають у професійній діяльності, неабияку роль відіграє 
специфіка навчання у вищих навчальних закладах. Майбутні фахівці отримують необхідний 
багаж знань та досвід, який впливає як на якість виконання професійних обов’язків так і на 
професіоналізм фахівця в цілому. В цілях професійної підготовки соціальних педагогів 
конфліктологічний компонент присутній контекстно: за вибором самих студентів в окремих 
ВНЗ викладаються спецкурси з даною проблематикою, проте знання даються фрагментарно, 
без опори на практику. Тому конфліктологічна підготовка загалом, та формування готовності 
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до розв’язання конфліктів зокрема,  не забезпечує належного рівня готовності майбутніх 
соціальних педагогів до роботи з конфліктами у процесі реалізації професійної діяльності. 

На наше переконання, говорячи про необхідність формування готовності майбутніх 
соціальних педагогів до вирішення професійних конфліктів, слід включати формування у 
них здатності до прогнозування, попередження або стимулювання, регулювання та власне 
розв’язання професійних конфліктів. Тому пріоритетного значення набуває цілеспрямована 
організація навчально-виховної роботи з формування готовності майбутніх соціальних 
педагогів до вирішення конфліктних ситуацій у процесі реалізації професійної діяльності. На 
наш погляд формування готовності майбутніх соціальних педагогів до розв’язання 
конфліктів можливе на основі поєднання навчальної, конфліктологічної та професійної 
діяльності. Вагоме місце у цьому займає специфіка організації процесу формування 
готовності соціальних педагогів до вирішення конфліктів та визначення його рівня. 

Насамперед при виборі засобів комплексної оцінки сформованості готовності 
майбутніх соціальних педагогів до вирішення конфліктів необхідно, в першу чергу, 
враховувати цілі та зміст оцінки, а також загальні вимоги до показників і механізму 
визначення комплексності форм та методів оцінки. Узагальненим критерієм сформованості 
компонентів конфліктологічної готовності соціальних педагогів, на нашу думку, є їх 
нормативна неконфліктна поведінка в повсякденному житті. Основними ж критеріями 
сформованості конфліктологічної готовності ми вважаємо мотиваційний, гносеологічний, 
операційний та особистісний. Готовність визначається станом сформованості кожного із 
перерахованих критеріїв. Коротко зупинимося на характеристиці виокремлених критеріїв. 

Показниками мотиваційного критерію є сформованість мотивів професійної діяльності, 
прагнення до безконфліктних міжособистісних взаємин у професійній діяльності, прагнення 
надати соціально-педагогічну допомогу у ситуації конфлікту.  

До гносеологічного критерію ми включаємо загальні знання (знання з філософії, 
соціології, педагогіки та психології), і спеціальні (конфліктологічні знання, знання з 
психології конфлікту, знання про нормативні та моральні регулятори поведінки в умовах 
попередження та розв’язання конфліктів тощо). 

Операційний критерій складається з умінь та навичок професійної педагогічної 
діяльності з попередження та розв’язання конфліктів. Даний критерій визначають такі 
показники, як сформованість умінь вирішувати завдання з управління конфліктом, уміння 
використовувати досвід розв’язання конфліктних ситуацій, уміння об’єктивно оцінювати 
результати своєї діяльності. 

Важливу роль у виникненні та розвитку конфлікту відіграє ступінь сформованості у 
соціального педагога особистісних якостей. Тому показниками особистісного критерію є: 
емпатія, схильність до ризику, низький рівень тривожності, дипломатичність, адекватна 
самооцінка, стриманість (управління своїми емоціями), домінантність (претензія на 
лідерство), самоконтроль (розвинені вольові якості), дисциплінованість, комунікабельність. 

Слабкий розвиток конструктивної конфліктологічної позиції і конфліктофобія – типові 
недоліки в конфліктологічній компетентності фахівця. З огляду на вище наведені аргументи, 
ми повністю поділяємо думку Н. Гагіної [2] у тому, що сьогодні одним із найважливіших 
напрямів у навчальному процесі стають формування і розвиток цілісної конфліктологічної 
компетентності фахівця як спеціального завдання.  

Для з’ясування специфіки та стану сформованості готовності майбутніх соціальних 
педагогів до вирішення конфліктних ситуацій у процесі реалізації професійної діяльності 
нами було також проаналізовано навчальні плани вищих навчальних закладів. До прикладу, 
у навчальному плані Житомирського державного університету імені Івана Франка 
конфліктологічна компетентність бакалаврів формується при вивченні навчальних дисциплін 
«Етика соціально-педагогічної діяльності» та «Психолого-педагогічні засади 
міжособистісного спілкування». За ОКР «спеціаліст» та «магістр» дисциплін які прямо 
пов’язані із конфліктологічними знаннями немає. Аналіз навчального плану підготовки 
бакалаврів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
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Гнатюка показав, що проблема конфліктів розглядається у таких дисциплінах, як «Соціальна 
конфліктлогія», «Соціально-педагогічне консультування», «Етика соціально-педагогічної 
діяльності». За ОКР «магістр», конфліктологічна компетентність формується при вивченні 
дисципліни «Основи соціального партнерства». Аналіз навчального плану Хмельницького 
національного університету свідчить про те, що вивчення конфліктів відбувається у циклі 
професійної підготовки, зокрема, при викладанні дисциплін «Етика соціально-педагогічної 
діяльності», «Соціально-педагогічне консультування» та «Психологія конфлікту». 

Аналізуючи практичну підготовку майбутніх соціальних педагогів до діяльності, що 
передбачає розв’язання професійних конфліктів, можна стверджувати про те, що жоден вуз 
не приділяє належним чином увагу проблемі професійних конфліктів, та не включає надання 
майбутнім спеціалістам навичок розпізнання, запобігання, уникнення чи розв’язання 
конфліктів під час проходження практик, які обов’язково зустрічатимуться у професійній 
діяльності фахівців. Майбутні спеціалісти, професіонали своєї справи, повинні самовільно 
вивчати проблему конфлікту і самостійно знаходити індивідуальні шляхи вирішення 
кожного із них. 

Пріоритетним завданням для ВНЗ є вирішення низки суперечностей, а саме:  
- доцільності поетапного формування конфліктологічної готовності й недосконалості 

навчально-виховного процесу у ВНЗ, не орієнтованого на контроль етапів формування 
конфліктологічної готовності у соціальних педагогів; 

- між необхідністю сформувати у майбутніх соціальних педагогів готовність до 
вирішення конфліктних ситуацій у професійній діяльності й нечіткою окресленістю  
конфліктологічного компонента у державних освітніх стандартах для соціальних педагогів; 

- практичною потребою у соціальних педагогах в яких сформована конфліктологічна 
компетентність, й недостатністю їх теоретичних знань про конфлікт, недостатністю 
навчального часу на конфліктологічну підготовку в навчальних планах.  

Висновки. Отже дослідження стану сформованості готовності майбутніх соціальних 
педагогів до вирішення конфліктних ситуацій у процесі реалізації професійної діяльності 
свідчить про його недостатність. За традиційних форм навчального процесу досягти 
високого рівня сформованості готовності соціальних педагогів до вирішення конфліктних 
ситуацій у процесі реалізації професійної діяльності досить складно. Це потребує пошуку та 
обґрунтування педагогічних умов формування готовності до розв’язання професійних 
конфліктів. Саме цим аспектам будуть присвячені наші подальші публікації. 
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Трухан М.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ К 

РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
В статье рассматриваются процесс формирования готовности будущих специалистов к 

решению профессиональных конфликтов, а также рассмотрены основные ее критерии. 
Проанализированы взгляды ученых относительно специфики формирования 
конфликтологической готовности. Выявлен ряд противоречий, существующих в подготовке 
квалифицированного специалиста. Основное внимание сосредоточено на анализе учебных планов 
вузов по формированию готовности будущих социальных педагогов к решению конфликтных 
ситуаций. 

Ключевые слова: формирование, критерии готовности, профессиональная подготовка. 
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THE PREPAREDNES OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGS TO RESOLVE CONFLICTS 
 
The article highlights the process of forming preparedness the future specialists to resolve 

professional conflicts, and considered the main criterias. Analized the looks of scientists on specific of 
forming of conflict preparedness. Detected a number of contradictions that there exist in the preparation 
of qualified technician. The main focus is on the analysis of university curricula forming the future social 
pedagogs for conflict resolution. 

Keywords: forming, the criteria for readiness training. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ИНФОРМАЦИОННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Выполнен анализ некоторых методических подходов к применению информационных и 
коммуникационных технологий в системе высшего профессионального образования; дана 
характеристика моделей организации учебного процесса, ориентированных на применение 
информационных и коммуникационных технологий. Показано, что методика обучения, 
предполагающая использование информационных и коммуникационных технологий, 
существенно отличается от традиционной методики организации образовательного процесса. 

Ключевые слова: информатизация системы высшего образования, информационные и 
коммуникационные технологии, формы организации учебного процесса, информационная среда 
вуза. 

 
Актуальность проблемы исследования. В связи с усложнением деятельности 

специалистов различного профиля резко возросли требования к их профессиональной 
подготовленности. В настоящее время уже недостаточно просто иметь глубокие и прочные 
знания; специалист должен обладать развитым мышлением, уметь использовать 
приобретенные знания в изменяющейся ситуации, способность творчески решать 
возникающие перед ним проблемы. Специалист должен обладать высоким уровнем 
фундаментальной подготовленности, быть способным к освоению и созданию новых знаний 
и постоянному самообразованию, уметь предвидеть последствия своей деятельности и быть 
готовыми к исправлению неправильных действий, поступков и решений. 

Значительно повысилась роль профессионального образования в формировании таких 
качеств личности, как познавательная активность и самостоятельность. Известно, что одним 
из основных условий, определяющих успешное обучение, является соблюдение 
дидактических принципов активности и сознательности студентов в учебном процессе. 
Активность всегда выражает определенную направленность личности; активность в 
обучении предполагает, прежде всего, развитие самостоятельности мышления и 
деятельности студентов, творческое решение ими учебных и учебно-исследовательских 
задач. 

Процесс обучения является достаточно сложным объектом исследования, он включает 
в себя множество других подпроцессов, в связи с этим в теории сложились различные 
подходы, концепции и модели обучения. Одной из важнейших проблем теории обучения 
всегда являлся поиск эффективных способов управления познавательной деятельностью 
учащихся. 
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В теории обучения широко используются понятия “познавательная активность” и 
“познавательная деятельность”. Эти понятия следует различать, хотя они и являются 
частично совпадающими. 

Познавательная активность может рассматриваться и как деятельность, и как черта 
личности. Познавательная активность предполагает деятельное отношение человека к миру, 
способность человека производить социально значимые преобразования материальной и 
духовной среды на основе освоения культурных ценностей человечества, и проявляется в 
творческой деятельности, поступках и общении. Познавательная активность как свойство 
личности проявляется и формируется в деятельности (диалектическое единство категорий 
“активность” и “деятельность”). Условно выделяют два уровня познавательной активности: 
первый – деятельность с преобладанием элементов воспроизводства (репродуктивная 
деятельность), второй – деятельность с преобладанием элементов творчества (продуктивная 
деятельность). 

Под познавательной деятельностью понимается деятельность учащегося, которая 
проявляется в его отношении к содержанию и процессу обучения, в стремлении к 
эффективному овладению знаниями за оптимальное время, в мобилизации нравственно-
волевых усилий для достижения цели обучения. Познавательная деятельность определяет 
умение самообучаться, самостоятельно планировать и организовывать процесс познания, 
осуществлять контроль и оценку полученных результатов. 

Активизацией познавательной деятельности – это целенаправленная деятельность 
преподавателя, направленная на совершенствование форм, средств, методов и методических 
приемов обучения с целью формирования интереса, повышения активности, творчества и 
самостоятельности в усвоении знаний, формировании умений, навыков в их практическом 
применении, а также формирование способностей к принятию самостоятельных решений [1, 
с. 37]. Под управлением познавательной деятельностью учащихся принято понимать способ 
организации процесса обучения, который обеспечивает достижение дидактических целей, 
основными из которых являются овладение новыми знаниями, формирование умений и 
навыков. 

Следует отметить, что в условиях информатизации системы образования, при активном 
использовании в процессе обучения информационных технологий управление 
познавательной деятельностью учащихся осуществляется на принципиально ином уровне, 
чем при использовании традиционных способов организации учебного процесса. 

В рамках традиционного (“бескомпьютерного”) подхода к организации процесса 
обучения преподаватель (субъект управления) взаимодействует с учащимися (объектами 
управления) с помощью учебных объектов. Рассматривая процесс обучения как научение, 
следует отметить, что в качестве объекта управления выступают не столько учащиеся, 
сколько их познавательная деятельность. С позиций психологических концепций учения вне 
деятельности не могут быть освоены новые знания, не могут быть сформированы умения и 
навыки. В процессе обучения для достижения дидактических целей преподавателем широко 
используются разнообразные учебные объекты (учебные материалы, представленные 
учебниками, учебными пособиями, образцами, моделями, макетами, аудио-, теле- и 
видеоматериалами и т.п.) [3, с. 210]. 

В условиях применения в процессе обучения информационных технологий в качестве 
учебных объектов выступают программные средства учебного назначения и средства 
информационных и телекоммуникационных технологий, то есть разнообразные программно-
аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе компьютерной техники и 
обеспечивающие функции сбора, хранения, накопления, обработки, анализа и передачи 
информации. 

В зависимости от особенностей взаимодействия субъекта и объекта обучения и 
наличия активных связей между ними Л.И.Долинер (2003) предлагает классификацию 
направлений использования информационных и коммуникационных технологий в учебном 
процессе: 
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1 – модель “лекция с обратной связью”; 
2 – модель “лекция без обратной связи”; 
3 – модель “диагностика”; 
4 – модель “дистанционное обучение”; 
5 – модель “инструмент преподавателя”; 
6 – модель “инструмент учащегося” [1, с. 211-220]. 
Модель “лекция с обратной связью” предполагает применение информационных 

технологий как инструмента для реализации оперативной обратной связи. В качестве 
примера можно привести проведение лекционных занятий с использованием 
мультимедийных презентаций, что обеспечивает предъявление учащимся учебного 
материала и отслеживание их реакций на предъявляемый материал. 

Модель “лекция без обратной связи” предполагает применение информационных и 
коммуникационных технологий для управления познавательной деятельностью учащихся, 
осуществляемой без обратной связи (демонстрация учебного материала без отслеживания 
реакций учащихся). 

Модель “диагностика” предполагает применение информационных и 
коммуникационных технологий для оценки учебных достижений учащихся. В качестве 
примера следует привести применение компьютерных систем оценки знаний с оперативной 
коррекцией учебной деятельности учащихся с вмешательством преподавателя в их работу с 
помощью информационных технологий. 

Модель “дистанционное обучение” предполагает применение информационных и 
коммуникационных технологий для реализации учебного процесса (полного цикла обучения 
или его части). Примером могут служить собственно дистанционное обучение, 
телеконференции, совместная учебная деятельность в режиме оперативного обмена 
информацией. 

Модель “инструмент преподавателя” предусматривает применение педагогом 
информационных технологий в качестве вспомогательного средства (применение АРМ 
“Преподаватель”, анализ учебных достижений учащихся, анализ результатов тестирования и 
т.п.). При этом непосредственное воздействие на познавательную деятельность учащихся не 
производится. 

Модель “инструмент учащегося” предполагает применение информационных и 
коммуникационных технологий учащимися в процессе учебно-исследовательской 
деятельности (создание и исследование моделей, проектная деятельность). 

Следует отметить, что ориентация на использование информационных технологий в 
учебном процессе требует от преподавателя достаточно высокого уровня технологической 
подготовленности. Вместе с тем, рациональное применение информационных технологий в 
профессиональной деятельности преподавателя позволяет существенно повысить 
производительность труда, обеспечивает сокращение временных затрат на обновление 
учебного материала, разработку сценариев учебных занятий и т.п. 

В последние годы особую актуальность приобретают исследования, ориентированные 
на создание информационно-образовательной среды. 

Под информационно-образовательной средой понимают совокупность условий, 
способствующих возникновению и развитию процессов информационно-учебного 
взаимодействия между обучаемыми, преподавателем и средствами информационных и 
коммуникационных технологий, а также формированию познавательной активности 
учащихся при наполнении компонентов среды предметным содержанием. 

Рассматривая педагогические основы современных информационно-образовательной 
среды, В.И.Солдаткин (2003) отмечает, что процессы, происходящие в образовательных 
системах различного типа (в условиях применения традиционных методов обучения, 
программированного обучения, проблемного обучения, обучения с использованием 
информационных технологий и т.п.), характеризуются одними и теми же элементами: кто 
учит, кого учат, чему учат, с помощью чего учат и как учат [4, с. 110]. 
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Подобная модель педагогической системы, по мнению В.И.Солдаткина (2003), 
пригодна для анализа любых педагогических процессов. Информационно-образовательная 
среда также является педагогической системой (системой иного уровня). Поэтому основным 
ядром информационно-образовательной системы является именно педагогическая 
подсистема [4. с. 112]. 

Рассматривая педагогическую систему как взаимосвязь структурных и 
функциональных элементов, подчиненных целям становления и развития личности 
учащихся, формирования готовности к самостоятельному, ответственному и продуктивному 
решению задач, по мнению Н.В.Кузьминой, целесообразно выделять следующие 
структурные элементы: цели создания педагогической системы, учебная информация, 
средства коммуникации, учащиеся и преподаватели [5, с. 215]. 

Для того чтобы привести педагогическую систему в соответствие с современными 
требованиями, обусловленными информатизацией общества и образования, необходимо 
внести изменения во все структурные элементы системы подготовки. 

1. Цели создания педагогической системы. Основная цель создания системы 
подготовки специалистов заключается в формировании готовности к жизни и 
профессиональной деятельности в современных условиях, в повышении уровня 
профессиональной компетентности и развития профессионально значимых качеств 
специалистов, актуализации готовности специалистов к профессиональной деятельности в 
условиях информатизации общества и образования. 

2. Учебная информация. Учебная информация, входящая в содержание 
профессиональной подготовки, должна соответствовать модели специалиста с учетом 
особенностей профессиональной деятельности в условиях информатизации общества и 
образования. Учебная информация, входящая в содержание профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, должна отличаться глубиной и широтой 
представления знаний и соответствовать современным требованиям. 

3. Средства педагогической коммуникации. Современные средства информационных 
технологий могут рассматриваться в нескольких смыслах: во-первых, как объект изучения; 
во-вторых, как средство обучения; в-третьих, как средство профессиональной деятельности; 
в-четвертых, как способ организации профессиональной деятельности. 

4. Деятельность педагогов. Существенные изменения в условиях информатизации 
претерпевает структура профессиональной деятельности педагогов. На основе 
использования средств информационных и телекоммуникационных технологий для 
выполнения трудоемкой работы высвобождается время, которое позволяет педагогу 
выявлять новые возможности организации образовательного процесса и сконцентрироваться 
на решении нетривиальных профессиональных задач. 

5. Деятельность учащихся. Особенности деятельности учащихся, ради которых и 
создается педагогическая система, характеризуются изменениями, которые должны 
способствовать их быстрой адаптации к условиям будущей профессиональной деятельности, 
формированию готовности к самообучению, самообразованию и освоению новых знаний. 

Являясь организованной подсистемой, система подготовки специалистов испытывает 
воздействие со стороны системы более высокого порядка – социальной системы, которая 
генерирует социальный заказ. 

В рамках информационно-образовательной среды должны быть реализованы все виды 
учебной деятельности: лекции (в том числе в поточной аудитории, в сетевых классах, в 
режиме теле- и видеоконференций, в виде презентаций); практические занятия (в том числе 
семинарские занятия, лабораторные работы, тренинги и т.п.); самостоятельная и 
индивидуальная работа (в том числе работа со специальной литературой, курсовое и 
дипломное проектирование и т.п.); конференции различного типа (с использованием 
современных телекоммуникационных технологий); консультации (тьюториалы и вебинары); 
контрольные мероприятия (компьютерное тестирование в режимах on-line и off-line); участие 
в организации практики различного вида; участие в организации итоговой аттестации. 
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Заключение. Таким образом, анализ некоторых методических подходов к применению 
информационных и коммуникационных технологий в системе высшего профессионального 
образования позволяет выделить несколько моделей организации учебного процесса 
(“лекция с обратной связью”, “лекция без обратной связи”, “диагностика”, “дистанционное 
обучение”, “инструмент преподавателя”, “инструмент учащегося”). 

Методика обучения, ориентированная на применения информационных технологий 
существенно отличается от традиционной методики. Это связано и со специфической 
формой представления учебного материала, и с особенностями восприятия учащимися 
компьютера как технического средства обучения и учебного материала в электронном виде. 
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Виконано аналіз деяких методичних підходів до застосування інформаційних і 
комунікаційних технологій в системі вищої професійної освіти; дана характеристика моделей 
організації навчального процесу, орієнтованих на застосування інформаційних і комунікаційних 
технологій. Показано, що методика навчання, що припускає використання інформаційних та 
комунікаційних технологій, суттєво відрізняється від традиційної методики організації 
освітнього процесу. 
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 
В статье рассматривается проблема передачи научной информации с позиций 

нейролингвистического программирования. Показана необходимость учета индивидуальных 
репрезентативных систем учащихся при формировании новых физических понятий. 
Проанализированы имеющиеся учебно-методические материалы и инновационные комплексы по 
физике; сделан вывод о том, что они ориентированы только на визуально-дигитального 
учащегося. Показана ограниченность виртуальных лабораторий, обоснована необходимость 
привлечения всего сенсорного опыта учащегося при формировании новых понятий. 

Ключевые слова: репрезентативные системы, ментальная карта, нейролингвистическое 
программирование. 

 
Актуальность проблемы. Современное общество вступило в историческую фазу 

развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация 
и знания. Объемы знаний, которые необходимо усвоить учащимся, растут с каждым годом. 

Проблему передачи научных понятий Американский Институт футурологии назвал 
самой важной проблемой человечества и сформулировал ее так: «изобрести новые формы 
передачи серьезной научной информации в легкой, доступной, развлекательной форме» [1]. 
Эту проблему американские ученые посчитали более важной, чем даже «управление 
термоядерной энергией», «остановка старения», «новые виды топлива» и т.п.  

С педагогической проблемой формирования у студентов и школьников научных 
понятий постоянно сталкивается преподаватель в своей практической деятельности.  

Формулирование цели статьи. В мировой образовательной практике разработаны 
различные модели обучения, направленные на формирование научных понятий, и 
опирающихся на различные виды деятельности. Исследования Л.С. Выготского показали, 
что сначала возникают сочетания чувственных сигналов, затем комплексы и ассоциации 
различных наглядных признаков и только потом после абстрагирования и систематизации – 
научные понятия. Л.С.Выготский был убежден, что обучение эффективнее всего происходит 
тогда,  когда новый материал имеет отличия,  но близок тому,  что уже знакомо,  предложив 
метафору – «комфортную зону», за границей которой начинается неизвестное. Тогда 
обучение основывается на личной когнитивной карте мира учащегося и его опытом в нем 
[2].  

Традиционный путь описан Я.А.Коменским: обучаемый идет от наблюдения через 
анализ, синтез, сопоставление к абстрагированию, обобщению. Новое понятие образуется 
путем обобщения свойств исходных объектов и обязательно приобретает абстрактную 
форму в словесном обозначении.  

Лингвист Н.Хомски предложил знаменитую формулу: «карта не есть территория». Это 
один из главных принципов нейролингвистического программирования (НЛП). Под 
территорией подразумевается весь окружающий нас мир, во всем его разнообразии и 
бесконечно сложном взаимодействии его частей друг с другом. А карта – это всего лишь 
представление человека об этом мире, его упрощенна модель, которая существует лишь в 
нашем уме и представляет собой комбинацию чувственного опыта, закодированного словами 
и символами,  и идей,  в которые мы верим.  Карта у каждого своя.  С точки зрения НЛП,  
обучение – это расширение и обогащение ментальной карты учащегося. 

Преимущество НЛП перед большинством других подходов к методике преподавания в 
том, что в центре внимания оказываются закономерности (паттерны) того, как человек 
вбирает в себя впечатления (по терминологии НЛП - репрезентативные системы, 
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модальности восприятия), организует их внутри в познавательные процессы 
(метапрограммы), а затем преобразует эту последовательность во внешнее поведение 
(стратегии поведения).  

Репрезентативная система – преимущественный способ обработки, хранения и 
повторного воспроизведения ранее полученной информации: визуальная, аудиальная, 
кинестетическая, дискретная или дигитальная (классификация Э.Цветкова). Доказано, что 
люди (в т.ч.  преподаватель и студент)  лучше понимают друг друга,  если говорят на языке 
одной и той же ведущей репрезентативной системы. Эффективность обучения так же 
возрастает, если преподаватель планирует учебный процесс с учетом конкретных 
мыслительных метапрограмм обучаемых.  

В настоящее время имеются научные предпосылки для разработки теории и практики 
использования методов НЛП для совершенствования обучения. Сегодня НЛП используется в 
экспериментальном режиме для целей обучения и воспитания зарубежными авторами и 
преподавателями из СНГ [3, 4].  

В Республике Казахстан, как и в мире, нерешенным остается проблема применения 
техник НЛП к передаче научной информации и формированию понятий, соответствующих 
конкретным учебным дисциплинам. 

Цель исследования: проанализировать на соответствие репрезентативным системам 
учебно-методических материалов по физике для школ и вузов (учебники, инновационные 
методические комплексы, виртуальные лабораторные работы и т.д.) 

Изложение основного материала. 
1. Репрезентативные системы. Человек получает информацию о мире с помощью 

пяти органов чувств: зрение, слух, осязание, вкус и обоняние. Обрабатывая информацию, 
наш мозг, научился в каждое мгновение отсортировывать из поступающего громадного 
объема данных только некоторую малую их часть. Этот процесс, регламентируемый личным 
опытом человека и приобретенными понятиями о том, что необходимо, что хорошо или 
важно, происходит автоматически (бессознательно). Информация кодируется в памяти в 
виде слов или образов, звуков, запахов и т.д., которые дают доступ к нашим впечатлениям, 
мыслям, воспоминаниям и составляют нашу карту мира. Замечено, что каждый человек 
предпочитает обрабатывать информацию, поступающую только от одного из органов 
чувств. Художники предпочитают зрительные образы, музыканты – слуховые. Спортивные 
достижения напрямую зависят от полноты ощущения атлетом своего тела (кинестетических 
ощущений). Парфюмеры познают мир по запахам, а дегустаторы – на вкус, посредством 
вкусовых ощущений.  

Конечно, чистые визуалы, аудиалы и кинестетики встречаются редко, чаще бывают 
смешенные типы. (Людей, преимущественно ориентированных на вкус или обоняние, очень 
мало; поэтому здесь их рассматривать не будем.) 

Распознать ведущую репрезентативную систему вашего ученика можно по его речи, 
т.к. при наличии выбора люди чаще употребляют слова, соответствующие их 
репрезентативной системе (сенсорные предикаты). Если ваш собеседник пользуется 
выражениями типа: «для меня это покрыто мраком», «мне не совсем ясно», «ваша позиция 
выглядит правильной», «ваша правота очевидна», «я вижу в ваших словах истину» – он, по 
скорое всего, пытается визуализировать свои мысли.  

Если же он говорит:  «я не могу это ухватить», «я чувствую,  что вы правы», «в ваших 
словах ощущается истина» или «я не улавливаю», – то он пользуется кинестетической 
репрезентативной системой. Аудиал, пребывающий в мире звуков, скажет: «звучит похоже 
на правду» или «это созвучно моим мыслям. Поза человека, его характерные жесты, взгляд 
также указывают на предпочтительную модальность.  

В процессе взросления дети последовательно осваивают все репрезентативные 
системы. Младенцы обязательно пробуют все на вкус – так они познают мир. Вкус тесно 
связан с запахом. Маленькие дети учатся посредством осязания, то есть кинестетически. 
Затем они оттачивают свой слух, а потом и зрение. В детских садах и начальных классах 
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школы обучение более аудиальное, соответствующее растущей восприимчивости детей к 
устной речи. По мере того, как ученики учатся читать, акцент переносится на визуальное 
обучение.  

Некоторые физические термины можно естественным образом связать со зрением, 
слухом или кинестетическими ощущениями. Например, яркость, освещенность, сила света, 
луч и другие понятие фотометрии и оптики, – очевидно, зрительные; громкость, высота 
звука, тональность – звуковые; трение, масса, давление, температура, сила – 
кинестетические.  

Но большинство физических понятий требует универсального математического 
подхода, оторванного от сенсорного опыта. Уравнения, производные и интегралы – действия 
с абстракциями, совершенно недоступными «чистым» визуалам, аудиалам, кинестетикам 
(числа нельзя увидеть, услышать, потрогать!). Привыкая оперировать числами, учащиеся (не 
все!) постепенно развивают особую дигитальную или дискретную репрезентативную 
систему в дополнение к основному типу восприятия и начинают аналитически обрабатывать 
абстрактную информацию, которая непосредственно не связана с конкретными явлениями 
природы или событиями. Понятия о соответственных свойствах физического мира 
освобождаются от конкретных образов. Интеллект приобретает способность оперировать с 
понятиями как моделями отношений по правилам логических операций. Информация, 
которой оперирует учащийся, при этом систематизируется и объединяется в целостные, 
устойчивые во времени, законченные структуры. 

Дигиталы ориентированы на смысл и функциональность поступающей информации. 
Они, в отличие от кинестетиков, аудиалов и визуалов, думают словами, а не тем, что за 
этими словами стоит, и предпочитают выражать свою мысль рационально: «я думаю, вы 
правы», «вы, безусловно, правы» или «в этом нет логики».  

Учителю необходимо учиться понимать ученика (а людям –  понимать друг друга),  и 
учиться говорить на его языке. «Трудными» часто называют детей, не изменивших свою 
доминантную модальность вовремя, т.е. детей, которые по-прежнему обрабатывают 
информацию при помощи кинестетической репрезентативной системы, когда преподаватель 
считает, что они должны быть компетентны в аудиальном или визуальном научении. Однако 
это не означает, что этот учащийся лишен способностей. Он просто обрабатывает 
информацию медленнее, чем аудиал, который, в свою очередь, обрабатывает ее медленнее, 
чем визуал. К сожалению, интеллект часто отождествляют со скоростью обработки 
информации, а не с качеством этой обработки и ее результатами. 

2. Синестезия. В чем различие ментальных карт, соответствующих разным 
репрезентативным системам?  

Представим себе двух друзей, один из которых, для упрощения, способен только 
видеть, но лишен всех остальных чувств, а другой способен только слышать. Конечно, 
реальный слепой человек обязательно пользуется осязанием, а у слепоглухого превосходное 
обоняние. Но эта идеализация поможет понять предлагаемую идею.  

Итак, визуал «запоминает» на прогулке окружающую обстановку, деревья, птиц, цвет и 
форму строений, прохожих, автомобили и все остальное с помощью ярких зрительных 
образов. Он помнит, какого цвета глаза его соседки по парте, цвет волос и овал лица, 
мельчайшие детали одежды, форму пальцев рук, цвет сумочки и т.п.  

Аудиал, думая о той же девушке, в первую очередь «слышит» звук ее шагов, тембр и 
высоту ее голоса, в котором он без труда распознает малейшие оттенки полутонов. 
Прогуливаясь по тому же маршруту, аудиал отметит шелест листвы, звуки машин, пение 
птиц, голоса прохожих и т.п. 

Значит, для одного наблюдателя человек и другие объекты представляются как 
фотографические образы, для другого – звуки. Оба эти представления являются только 
репрезентациями реального объекта, но не объектом. Не сам объект является одновременно 
и телом с четкой формой,  и звуковой волной,  а только его модели,  формирующиеся в уме 
различных наблюдателей. 
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Метафора о глухом и слепом друзьях помогает по-новому взглянуть, например,  на 
формулировку принципа корпускулярно-волнового дуализма: не сам фотон (или электрон) 
является частицей и волной одновременно, а наши измерительные приборы, 
ориентированные на перекодировку информации в доступной для наблюдателя 
модальности, «придают» фотону форму или длину волны. Различаются наши карты, а не 
территории. 

Таким образом, и волна, и частица – это лишь два наших мысленных представления о 
реальном невообразимо сложном объекте, полученные с помощью разных органов чувств, а 
потому и совершенно различные. Наблюдая объект с помощью зрения или слуха и пропуская 
информацию через фильтры различных измерительных приборов, мы, разумеется, 
фиксируем разные грани реальности и потому получаем разные репрезентации. Визуал 
видит сверкающие капли дождя,  радугу и разбегающиеся круги в лужах,  аудиал слышит 
убаюкивающий шорох воды, стекающей по поверхности зонта, а кинестетик чувствует, что 
он промочил ноги.   

А.Эйнштейн писал: «Ментальный образ атома служит мостом между нашими 
богатыми, но меняющимися сенсорными опытами и точными, неабстрактными 
математическими аксиомами. “Визуальными символами” легче мысленно манипулировать, 
потому что они упрощают сложность нашего сенсорного опыта и могут быть легко 
переведены в математические описания… Суть, качество наблюдаемого объекта зависит от 
способа наблюдения» [5]. 

Значит, принцип корпускулярно-волнового дуализма является результатом синестезии 
(совместного применения органов чувств). Очевидно, что совместное использование всех 
органов чувств и синтез информации, полученной от них, дает наиболее полное 
представление об окружающей природе. 

Как известно, никому еще не удалось увидеть (услышать, потрогать) молекулу, даже с 
помощью оптического микроскопа. А поскольку молекулы никто не видел, то для удобства 
их можно вообразить в том виде, который нам наиболее привычен. Например, в виде 
«грозди» разноцветных скрепленных шариков.  

В электронном микроскопе для получения изображения используются специальные 
магнитные поля, управляющие движением электронов, а это значит, что информация об 
объекте трансформируется таким образом, чтобы стать доступной для человеческого глаза. 
Т.е. сам прибор придает атомам форму, «раскрашивает» их в разные цвета, которыми 
исследователь закодировал определенные свойства. Очевидно, можно «научить» 
электронный микроскоп трансформировать информацию в аудиальные образы, и тогда мы 
услышим «пение» атомов. Все зависит от удобства и предпочтений человека, управляющего 
микроскопом.  

Небесполезно также вообразить запах и вкус атомов. Видимо, именно вкусовая 
(густаторная) репрезентативная система привела Дж.Томпсона к модели атома в виде 
сладкого пудинга с изюминками-электронами, а химика С.Леонеля к модели молекулы воды 
в виде персика, по бокам которого прикреплены два абрикоса.  

Поскольку человек непосредственно не воспринимает микромир, то метафоры в 
объяснении учителя приобретают решающее значение для формирования у студента новых 
для него дигитальных понятий. Как звучит электрическое напряжение? Какова на ощупь 
«дырка» в полупроводнике? Какого цвета индуктивность? Какого цвета звук? Для 
понимания подростком физических концепций необходимо сохранять равновесие между 
абстрактным языком формул и конкретным сенсорным опытом, вдыхающим в них жизнь. 

Без обсуждения этих вопросов невозможно успешное формирование дигитальной 
репрезентативной системы ученика. А.Эйнштейн оставил прекрасные описания своего 
вдохновения: по его утверждению, он мыслил не словами, а зрительными образами и 
кинестетическими ощущениями: «…Когда одна определенная картинка оборачивается в 
ряду многих таких «сериалов», тогда – именно из-за этих повторений – она и превращается в 
организующий элемент в серии, соединяет их, прежде разобщенные. Подобный элемент 
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становится инструментом, концепцией». А.Эйнштейн был убежден, что повторяющийся во 
многих воображаемых опытах «организующий элемент» может открыть двери, недоступные 
измерениям и логике. «Каким-то образом воображение действительно приближает нас к 
реальным механизмам и структуре нашего восприятия. Воображение в большей мере 
порождается нашим мозгом, а не опытами внешнего мира. И поскольку все модели мира 
сконструированы мозгом, то наиболее эффективными и успешными являются те, которые 
наиболее близки к способу функционирования мозга и потому естественны» [6]. 

Как показали наши исследования, поиск соответствия между тремя сенсорными 
языками – визуальным, аудиальным и кинестетическим – иногда дает возможность 
обнаружить Эйнштейновский «организующий элемент» [7]. Физическое понятие – это то, 
общее, что объединяет весь ряд физических явлений, тот самый эйнштейновский 
«организующий элемент». Подобно тому, как алгебра стремится изучать «чистые» операции 
над множествами, абстрагируясь от конкретной природы множества, так и физическое 
понятие есть концентрированное идеализированное «пересечение» или синестезия 
сенсорного опыта, полученного по разным каналам.  

Например, понятие длины: визуал оценивает размер предмета или расстояние до него 
«на глаз»; кинестетик с помощью тела, т.е. помещается ли предмет на ладони, можно ли 
дотянуться рукой, за сколько шагов дойти; аудиал способен определять расстояние до 
звучащего предмета «на слух», подобно тому, как визуал это делает на глаз (по небольшим 
отличиям в характере звуковых волн, поступающих в каждое ухо).  

Каждый ученик приходит к пониманию по пути своей предпочтительной модальности, 
руководствуясь своей ментальной картой. 

3. Учебники физики и инновационные технологии обучения. На языке какой 
репрезентативной системы говорит со студентом или школьником учебник физики? 
Нетрудно проверить, что в лучших учебниках физики значительная часть материала 
излагается абстрактным дигитальным языком. И это не удивительно, поскольку сам предмет 
представляет собой логически стройное здание абстрактных концепций и виртуозных 
экспериментов, а авторы учебников – профессиональные математики и физики – как 
правило, дигиталы.  

Дигитальный стиль изложения материала, преобладающий в учебниках физики, 
требует от учащегося достаточно высокого уровня обобщения и абстрагирования от 
реальных природных процессов и явлений и предполагает свободное оперирование с 
абстрактными понятиями. Особенно это касается квантовой и статистической физики. Чтобы 
студент мог понимать математический язык, нужно как-то соединить этот язык с его 
привычным миром, создать в его ментальной карте четкое соответствие абстрактных 
символов и сенсорного опыта.  

В пояснениях к определениям и формулам, можно встретить слова, характерные для 
визуалов («представим», «рассмотрим»). Схемы и рисунки также помогают в освоении 
предмета студентам-визуалам. Но в учебнике практически нет слов, обращенных к аудиалам 
и кинестетикам!  

Итак, учебники физики написаны для дигиталов; кое-какую информацию могут 
извлечь из учебника также визуалы. Но для аудиального или кинестетического человека 
учебник физики звучит как полнейшая тарабарщина.  

Сегодня, с развитием информационных компьютерных технологий, появились новые 
возможности обучения. Это отображение на экране компьютера моделей различных 
объектов и явлений в реальном времени, интерактивный диалог, слайды, виртуальные 
лаборатории, хранение и обработка большого числа данных, и т.д.  

В инновационных учебно-методических комплексах применяется компьютерная 
интерактивная графика, что (по мнению разработчиков) обеспечивает более наглядное и 
ясное для учащегося изложения материала, способствует активному участию студентов в 
процессе изучения теоретических и практических разделов. Для изучения, например, 
понятия «энергия» на экране компьютера демонстрируются автомобили, самолеты, пружины 
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и т.п.; иллюстрацией «количества теплоты» являются картинки снега или кипящей воды; 
импульс изучается на примере сталкивающихся шариков, электрическое поле изображается 
силовыми линиями, скорость – стрелкой, свет – лучом. Крайне редко компьютерная 
демонстрация сопровождается звуком, например, электрического разряда. Даже сам звук на 
экране чаще всего символизируется «нотами», выплывающими из музыкального 
инструмента, или «кругами», расходящимися от громкоговорителя.  

Значит, информационные компьютерные технологии рассчитаны тоже на визуально-
дигитальных учащихся; аудиалы и кинестетики мало что могут из них почерпнуть или 
услышать и, следовательно, они оказываются за рамками учебного процесса. Не потому ли 
многие школьники и даже студенты говорят, что не понимают физику?  

Традиционные компьютерные технологии в образовании, к сожалению, исключают из 
функционирования все репрезентативные системы ученика, кроме визуально-дигитальной. 
Но и через нее монитор дает информацию в крайне рафинированной форме, имеющей 
однозначную интерпретацию и не оставляющей шансов для творческого осмысления.  

Виртуальный мир, существующий только на экране компьютера, живет по своим 
законам и зачастую просто не имеет точек пересечения с сенсорным опытом ребенка. 
Виртуальные весы невозможно потрогать, ощутить ладонями гирьки, услышать 
постукивание деталей механизма друг о друга. При выполнении виртуальной лабораторной 
работы компьютер указывает ученику, например: «необходимо протереть объектив» или «вы 
еще не налили воду в пробирку».  В первом случае,  студент должен «взять»  мышью 
нарисованную тряпочку и «протереть» нарисованный объектив. Во втором – «потыкать» 
мышью на нарисованную «емкость» с нарисованной водой и «перенести» ее в пробирку. 
(Хотя настоящую пробирку с водой,  конечно,  никто не перепутает с пустой пробиркой;  и 
никто не забудет открыть реальную емкость, чтобы налить воды.) Другой пример: в 
виртуальной лабораторной работе о математическом маятнике студенту надо запомнить, как 
«регулировать» длину нити, «включать» виртуальные часы и прочее. Т.е. наш ученик 
переселяется в вымышленный мир, нарисованный, как и котел на холсте в сказке про 
Буратино. В то время как реальные физические явления остаются вне когнитивной карты 
учащегося.  

В компьютерных лабораторных работах,  даже сделанных самыми лучшими 
программистами,  не может быть в принципе ничего нового. Допустим, Г.Герц построил 
компьютерную модель диполя для проверки теории Дж.Максвелла.  Если Герц не верил в 
существование электромагнитных волн,  то могли бы они появиться в его модели?  
Компьютерная модель всегда лишь повторяет катастрофически упрощенный фрагмент карты 
мира своего автора. В модели электронно-лучевой трубки В.Рентген не мог бы открыть 
новое излучение, а А.Беккерель, изучая модель солей урана, не заметил бы радиоактивность.  

М.Фарадей своими руками мастерил катушки из проволоки; И.Ньютон наблюдал 
движение реальных небесных тел; А.Г.Столетов и П.Н.Лебедев проводили виртуозные 
исследования в настоящей лаборатории. Из совокупности их сенсорного опыта родились 
замечательные открытия, что, очевидно, было бы затруднительно, изучай они 
интерпретацию физических явлений на экране компьютера. Если бы Архимед погружался в 
виртуальную, а не в реальную ванну, закричал бы он «Эврика»? Если бы Т.Юнг наблюдал не 
реальные мыльные пузыри, а их компьютерную модель, открыл бы он интерференцию?  

Можно ли стать кузнецом, если ковать виртуальный металл? Ответ, очевиден. 
Поэтому сегодня по-прежнему школьникам и студентам необходима возможность 

работать в реальной физической лаборатории, чтобы они увидели все своими глазами, 
потрогали материалы, прислушались к звукам и запахам приборов и механизмов, и ощутили 
себя экспериментаторами, а не просто пассивными зрителями. Мы стремимся изучать 
реальный мир, дать знания учащимся о реальном мире, подготовить их для жизни в реальном 
мире. Поэтому везде, где возможно, необходимо привлекать к учебному процессу весь 
имеющийся у студентов и школьников сенсорный опыт, все репрезентативные системы, 
создавать условия для синтеза информации разных модальностей и обязательно оставлять 
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свободу для самостоятельного осмысления изученного. Дети живут в более тесном контакте 
со своими органами чувств и со своим воображением,  чем взрослые –  это можно и нужно 
использовать в обучении физике.  

Когда изучаются физические явления, которые невозможно воспроизвести в 
лаборатории, то предпочтение следует отдавать учебным фильмам, фотографиям, 
аудиозаписям и слайдам,  фиксирующим протекание такого явления в реальности,  а не его 
компьютерным моделям. Обычный запотевший стакан со льдом даст для обучения больше, 
чем его нарисованное изображение.  

Выводы. 
1. Учебники физики для школы и вуза рассчитаны в основном на дигиталов; отдельные 

фрагменты – на визуально-ориентированного учащегося. Имеющиеся учебно-методические 
комплексы и виртуальные лабораторные работы рассчитаны только на визуальный канал 
восприятия, исключая из обучения студентов, предпочитающих другую модальность; при 
этом не используется имеющийся сенсорный опыт учащихся, не создается условий для его 
обогащения. Следовательно, не для всех учащихся обучение физике будет эффективным.  

Отметим, что вопрос о написании учебника физики, а также о подготовке учебного 
комплекса на понятном для студента языке, т.е. на языке его ведущей репрезентативной 
системы, является совершенно не изученным в педагогической науке. Здесь обнаруживается 
противоречие между механизмами функционирования мозга (в частности, 
репрезентативными системами) и имеющимися педагогическими технологиями.  

2. Необходимо дать учащимся возможность работать в реальной физической 
лаборатории, если это возможно. В противном случае предпочтение следует отдавать аудио 
и видеозаписям, фотографиям и макетам. 

3. Компьютерные модели физических явлений и виртуальные лабораторные работы 
имеет смысл использовать в обучении только для явлений, протекающих в сверх малых или 
сверх больших пространственных, энергетических или временных масштабах, которые 
человек не воспринимает непосредственно. Например, это процессы на уровне элементарных 
частиц или галактик. И пользуясь такой моделью, следует четко осознавать ее условность и 
ограниченность.  

4. Учителю, работающему с группой (классом), необходимо преподавать одно и то же, 
по меньшей мере, на трех языках: визуальном, аудиальном и кинестетическом. Необходимо 
развивать перцептивную зоркость, позволяющую распознать стратегии восприятия студента; 
стремиться к обогащению понимания в рамках его ведущей модальности, а затем с помощью 
метафор, примеров, аналогий, экспериментов и т.д. комбинировать в воображении разные 
перспективы и наводить «мосты» (синестезии) между всеми органами чувств учащегося. 
Отметим, что методики, развивающие синестезию между чувствами, также пока не 
разработаны. 

5. Проблема успешной передачи научной информации, эффективного формирования 
абстрактных понятий еще далека от решения, но понятно, что путь к ответу проходит через 
осознание стратегий нашего собственного мышления. Для того, чтобы наиболее полно 
развить способности учащегося и помочь достичь наилучших результатов в овладении 
фундаментальными знаниями, не следует ограничивать восприятие искусственными 
рамками, а, напротив, необходимо задействовать весь спектр сенсорного опыта учащегося, 
поощрять самостоятельное мышление и творческое воображение, которые способны 
проникнуть в самую глубину изучаемых явлений.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В статье рассмотрены  вопросы развития коммуникативной компетенции  у студентов 

экономических специальностей. Определены условия, обеспечивающие полноценное общение 
будущих специалистов в различных сферах деятельности, экспериментально обоснованы 
средства формирования профессионально ориентированной иноязычной компетенции 
студентов. Раскрыты эффективные формы учебной работы по формированию 
профессиональной коммуникативной компетенции студентов-экономистов, какими  являются  
различные инновационные методы обучения: создание проектов, подготовка публичных 
выступлений, дискуссионное обсуждение профессиональных проблем, разыгрывание ситуаций, 
подготовка видеофильмов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессионально-компетентные 
специалисты, иноязычная коммуникативная компетенция, комплиментарный характер. 

 
Постановка проблемы. Значительные социально-экономические и политические 

преобразования, произошедшие в последнее десятилетие в Республике Казахстан, повлекли 
за собой необходимость в пересмотре целей и задач подготовки будущего специалиста к 
профессиональной деятельности. В контексте модернизации и реформирования системы 
высшего образования интегральным показателем качества подготовки будущего специалиста 
следует рассматривать профессиональную компетентность, которая наиболее полно 
отражает весь спектр требований, предъявляемых обществом и государством к специалисту 
XXI века.  

Основной целью Болонского процесса является создание единого европейского 
пространства высшего образования, основаного на международном сотрудничестве и 
научном обмене, который выгоден профессорско-преподавательскому составу и студентам 
стран Европы  и странам всего мира [1]. Универсализация образовательной системы Европы 
заставляет нас переоценить роль иностранного языка в процессе перехода на двухуровневую 
образовательную модель «бакалавр-магистр», в свете того, что Казахстан один из стран-
участников этого процесса. Подготовка студентов  как субъектов профессионально-
педагогической деятельности остается одной из актуальных проблем, поскольку 
современная казахстанская система образования находится в стадии динамичного 
обновления, импульсом которому послужили, с одной стороны, процессы реформирования 
общества в целом, а с другой – логика развития самой 

Формулирование целей статьи. Целью этой статьи является обсуждение проблемы 
высшей школы: подготовки качественно нового, гибкого, конкурентоспособного, 
компетентного, высококвалифицированного специалиста, обладающего широкими 
фундаментальными знаниями, инициативного, способного самостоятельно и творчески 
подойти к решению профессиональных задач, умеющего быстро адаптироваться к 
непрерывно меняющимся требованиям рынка труда, способного эффективно выполнять 
профессиональную деятельность и нести ответственность за ее результаты.  

Изложение основного материала. Современное общество требует от молодого 
специалиста готовности к решению проблем теоретической и практической значимости, 
последующему профессиональному и карьерному росту, конкурентоспособности в 
изменяющихся условиях рынка труда 

Вышеназванные тенденции обуславливают необходимость оптимизировать процесс 
подготовки профессионально-компетентных специалистов, сформировать новые взгляды на 
цели обучения и качество образования. Изменение требований к процессу и результатам 
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образования получило отражение в понятии компетентностей. Концепция компетентности 
стала одной из ведущих педагогических теорий современности. Систему образования можно 
считать эффективной, когда ее результатом является компетентная личность, владеющая не 
только знаниями, профессионализмом, высокими моральными качествами, но умеющая 
действовать адекватно в соответствующих обстоятельствах, применяя свои знания и беря на 
себя ответственность за результаты деятельности.  Таким образом, основной целью 
образования можно считать воспитание и развитие компетентной личности именно в таком 
понимании [2]. 

Обучение иностранным языкам в системе неязыкового вуза – это обязательный 
компонент непрерывного профессионального образования. Курс обучения иностранным 
языкам в ВУЗе носит коммуникативно-ориентированный и профессионально-направленный 
характер и ведет к формированию коммуникативной профессиональной компетенции.  

Следуя современным требованиям к образованию, невозможно ограничить 
формирование профессиональной компетентности только средствами специальных 
предметов, так как они не обеспечивают развитие некоторых компетентностей, например, 
коммуникативной, информационной, межкультурной и др. В связи с этим необходимо 
целенаправленно использовать средства и возможности других предметов для формирования 
комплекса компетентностей будущего специалиста. Возникает потребность внесения 
профессионально-ориентированных изменений в преподавание иностранного языка в 
неязыковых вузах [3].      

Таким образом, необходимо обеспечить новые педагогические условия, 
способствующие развитию и поддержанию у будущих специалистов стойкого интереса к 
изучению иностранного языка 

Под комплексом педагогических условий мы понимаем рациональное сочетание 
специально создаваемых обстоятельств, способствующих формированию коммуникативной 
компетентности у студентов экономического факультета. Формирование может быть 
достигнуто, если данные условия будут взаимосвязаны между собой и взаимно дополняемы.  

К основным педагогическим условиям формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции следует отнести следующие :  

1) личностная ориентация (учет индивидуальных особенностей каждого студента); 
2) интерактивность обучения (взаимодействие между учащимся и предметом изучения, 

взаимодействие между учащимся и преподавателем, взаимодействие между учащимися); 
3) внедрение инновационных технологий в процесс обучения (использование 

Интернета, информационно-коммуникационных технологий, интерактивных программ в 
обучении). 

Говоря о формировании профессиональных компетентностей, нельзя не отметить тот 
факт, что этот процесс проходит успешно лишь на фоне личной заинтересованности 
студента в процессе обучения. Традиционно обучение иностранному языку в неязыковом 
вузе было ориентировано на чтение, понимание и перевод специальных текстов, а также 
изучение проблем синтаксиса научного стиля, определялось стандартной образовательной 
программой. Планируя необходимые профессионально-ориентированные изменения, следует 
задуматься о сотрудничестве кафедр иностранных языков с профилирующими кафедрами, 
координации обучения иностранному языку с обучением профессиональным дисциплинам 
[4]. 

В рамках иноязычной подготовки необходимо учитывать специфику будущей 
профессиональной деятельности студентов. Для эффективной подготовки выпускников вуза 
к профессиональной деятельности в условиях межкультурного взаимодействия должна быть 
разработана комплексная программа обучения, учитывающая междисциплинарные связи и 
комплиментарный характер современного научного знания. Процесс обучения иностранным 
языкам должен идти в соответствии с программами специальных дисциплин и включать в 
себя элементы профессиональной деятельности (в нашем случае бизнес-деятельности), 
профессионального просвещения и ситуаций профессионального общения. В этом случае 
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уровень мотивированности студентов к изучению иностранных языков возрастет, а как 
следствие, увеличится результативность обучения. Осознавая, что знания и квалификация 
становятся приоритетными ценностями в жизни человека в условиях информационного 
общества, современный специалист должен стремиться быть в курсе развития своей 
профессиональной области в мировой практике, а для этого не всегда достаточно владеть 
информацией на родном языке. Отсюда возрастающая значимость обучения иностранным 
языкам, формированию коммуникативной компетентности [5]. 

Поскольку в рамках экономического факультета ввести отдельную дисциплину, 
обучающую навыкам межкультурной коммуникации часто не представляется возможным, то 
наиболее рациональным и эффективным, на наш взгляд, является освоение студентами этих 
навыков в контексте обучения иностранным языкам. В обучении иностранному языку 
определяющими выступают коммуникативно - и личностно - ориентированные подходы. 
Коммуникативность трактуется как методологический принцип, который подчиняет себе все 
стороны обучения: соотнесение знаний с умениями и навыками, выбор методов и приемов 
обучения, содержание заданий, а также характер связей с другими учебными предметами. С 
этих позиций процесс обучения по своему характеру приближается к процессу реальной 
коммуникации. Личностно-ориентированный подход предполагает такую организацию 
процесса обучения, при которой все используемые методы и приемы должны преломляться 
через личность учащегося, его потребности, мотивацию и способности. Только при таком 
условии студент становится субъектом речевой и учебной деятельности, ее активным 
участником. 

Итак, процесс языковой подготовки в неязыковом вузе принимает иные масштабы и 
формы. Методы, используемые в процессе обучения, должны быть направлены на поэтапное 
формирование у студентов культуры понимания и культуры языковой коммуникации; 
ориентированы на работу над устной и письменной речью и над чтением, основанную на их 
взаимосвязи, при учете специфических возможностей каждого вида речевой деятельности. 
Вследствие этого, процесс языковой подготовки целесообразно начинать с освоения 
студентами первоначальных знаний и навыков в рамках иностранного языка: его 
фонетического, грамматического строя, правил и наиболее употребительных единиц 
лексики. Однако, уже на данном этапе можно говорить об активном использовании 
коммуникативного метода, который будет направлен на развитие коммуникативных 
навыков, позволяющих реализовать ряд необходимых в повседневном общении интенций: 
знакомиться, представляться, извиняться, напоминать, изменять тему (направление) беседы, 
завершать беседу, запрашивать и сообщать информацию: задавать вопрос или сообщать о 
факте или событии и т.д. Таким образом, речь идет о реализации речевого акта говорения в 
процессе устной коммуникации между двумя или более лицами. Обучение должно 
происходить на материале произведений речи, включающем как широкий спектр 
неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, так и деловые ситуации, 
что позволяет изучить базовую лексику общего языка и терминологию, необходимую для 
ведения бесед, деловых переговоров и заключения контрактов с иностранными партнерами. 
Однако же, на этом этапе обучения иностранному языку важно уделить большое внимание 
грамматике, так как она является основой для коммуникативных возможностей. 

Студенты должны владеть иностранным языком не только на уровне повседневного 
общения (English for General Purposes),  но и в сфере профессиональной коммуникации – ESP 
(English for Specific Purposes), в нашем случае, в сфере экономики. Таким образом, помимо 
иноязычной коммуникативной компетенции необходимо уделять внимание социально-
профессиональной компетенции. Согласно И.А. Зимней [6], социально-профессиональная 
компетенция представляет собой совокупное, формируемое на базе интеллектуальных (в 
частности мыслительных) способностей и личностных свойств, личностное качество 
человека, позволяющее определить его как компетентного в своей области . 

Наряду с традиционными формами обучения в вузе: лекция, семинар, практическое 
занятие и др. особое внимание мы уделяем  таким формам внеучебной деятельности, как 
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встречи с иностранцами, организация работы клубов «English club». Такой опыт общения 
может формировать правильное представление студентов о будущей деятельности и 
отношение к ней, снять образовавшиеся у них психологические комплексы и пробудить 
желание совершенствоваться на профессиональном уровне. 

Эффективными формами учебной работы по формированию профессиональной 
коммуникативной компетенции студентов-экономистов является  применение различных 
инновационных средств и методов обучения: создание проектов, подготовка публичных 
выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, разыгрывание 
проблемных ситуаций, подготовка видеофильмов и презентаций и т.д. В учебном процессе 
должны применяться интерактивные формы и методы, способствующие формированию 
жанрового разнообразия профессиональных и деловых речей (совещание, коммерческие 
переговоры, служебные беседы, дискуссии, споры, прием посетителей, общение в условиях 
конфликта и т.д.). Коллективное обсуждение профессиональных ситуаций, 
целенаправленная работа над деловым стилем общения, стилистическое редактирование 
текстов, поиск наиболее выразительных и убедительных риторических средств воздействия 
позволят развивать и совершенствовать профессиональную культуру речи будущих 
специалистов [7].  

Использование информационных технологий открывает новые возможности для 
совершенствования профессиональной компетентности, основными из которых являются: 
расширение доступа к учебно-методической информации; формирование у студентов 
коммуникативных навыков, культуры общения, умение искать информацию; организация 
оперативной консультационной помощи; организация совместных исследовательских 
проектов и т.д. Укажем возможные варианты использования информационной технологий: 

- использование готовых мультимедийных занятий с использованием информационных 
технологий, компьютерных программ; 

- создание мультимедийных презентаций; 
- разработка студентами собственных web-страниц и размещение их в сети – еще одна 

форма использования Интернета; 
- организация самостоятельной работы студентов с использованием ресурсов сети 

Интернет: написание реферата-обзора; рецензия на сайт по теме и т.д. 
Ведущее место среди  методов, направленных на формирование коммуникативной 

компетентности, принадлежит методу проектов. Проект отличается тем, что каждый 
студент в нем демонстрирует подлинную заинтересованность не только в 
материализованном продукте, получаемом в ходе его выполнения, но и в самом процессе его 
осуществления, который сопровождается выстраиванием сложной системы отношений 
общения, поведенческих аспектов, самой проектной деятельности, т.е. через целостное и 
одновременно многогранное взаимодействие с другой личностью (преподавателя, студента). 
В качестве примера можно привести следующие темы проектов , выполняемые студентами 
экономических специальностей «Tax System in Kazakhstan», «Economy of private Business», 
«The World Bank system» и т.д. 

Взаимодействие в проектной деятельности всегда является активным процессом, 
предполагающим совершенствование коммуникативных умений. 

Выводы. Таким образом инновационный характер данных форм и методов обучения 
студентов экономических специальностей проявляется в интеграции профессиональной, 
научно-поисковой и учебной деятельности, возможности развития творческой 
индивидуальности и совершенствования личности студента, развитие лидерских качеств, 
уверенности в себе, самостоятельности, творческого подхода к решению профессиональных 
задач. 

Основываясь на анализ широкого круга научной литературы в данной области, мы 
считаем, что. Компетентностная модель специалиста включает не только знания и умения 
управления объектом труда в рамках узкой специализации, но и объединяет в себя основные 
междисциплинарные, интегрированные основные компетенции, позволяющие успешно 
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реализовать себя в профессиональной деятельности. 
Отсюда напрашивается вывод, что эффективная коммуникация не может 

возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно учиться. В контексте обучения 
иностранным языкам будущих специалистов- экономистов должна проходить на основе 
формирования их коммуникативной компетентности как основной в профессиональной 
деятельности. 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

У статті розглянуті питання розвитку комунікативної компетенції у студентів 
економічних спеціальностей. Визначено умови, що забезпечують повноцінне спілкування 
майбутніх фахівців у різних сферах діяльності, експериментально обґрунтовані засоби 
формування професійно орієнтованої іншомовної компетенції студентів. Розкрито ефективні 
форми навчальної роботи з формування професійної комунікативної компетенції студентів-
економістів, якими є різні інноваційні методи навчання: створення проектів, підготовка 
публічних виступів, дискусійне обговорення професійних проблем, розігрування ситуацій, 
підготовка відеофільмів. 

Ключові слова: професійна компетентність, професійно-компетентні фахівці, іншомовна 
комунікативна компетенція, компліментарний характер. 

 
Haninа Nadezhda, Ph.D., associate professor, assistant professor, Zhaukumova Sholpan 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS OF ECONOMIC 
SPECIALTIES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING 
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specialties. The conditions provide full communication of future specialists in various fields, 
experimentally based on means of professionally-oriented foreign language competence of students. The 
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ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
 

 
У статті розкриваються основні підходи до визначення понять «психологічна культура», 

«психологічна культура майбутніх педагогів», акцентується увага на особливостях цього 
феномену як професійної якості майбутнього педагога та складової соціальних здібностей 
особистості. Психологічний аспект діалогічної взаємодії розглядається як спосіб організації 
взаємостосунків суб’єктів спілкування у навчально-виховному процесі, який спрямований на 
формування психологічної культури особистості в процесі вирішення поставлених завдань. 
Автор акцентує увагу на діалогічному спілкуванні як компоненті психологічної культури 
майбутнього педагога.  

Ключові слова: діалогічне спілкування, культура, психологічна культура, майбутні 
педагоги. 

 
Постановка проблеми. У наш час суспільство висуває особливо високі вимоги до 

вчителів, психологів, соціальних педагогів, адже вони, здійснюючи психологічний вплив на 
учнів, спілкуються, прямо чи опосередковано, з надзвичайно великою кількістю людей. 
Тільки гармонійний, цілісний, психологічно зрілий педагог може позитивно вплинути на 
молоде покоління. Тому під час навчання у вищому навчальному закладі важливо творчо і 
ефективно формувати особистість професіонала, враховуючи психологічні, етичні, соціальні, 
духовні, економічні, фізичні орієнтири ХХІ століття, дотримуватися у навчально-виховному 
процесі класичних канонів аристократизму, елітності, внутрішньої та зовнішньої краси, 
складу розуму, відносин, поведінки. 

Це передбачає наявність сформованої культури діалогічного спілкування. Діалогічне 
спілкування передбачає ставлення до іншої людини як до цінності, неповторної 
індивідуальності. Діалогічний вид спілкування допомагає людині відкрити реальність іншої 
людини, її почуттів, уявлень, думок, реальність навколишнього світу. Тому його часто 
називають гуманістичним спілкуванням. У статті ми досліджуємо діалогічне спілкування як 
складову психологічної культури майбутніх педагогів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідними умовами формування 
професіонала є визнання унікальності, своєрідності кожної особистості, її духовного, 
внутрішнього світу, гуманізм, повага до гідності і прав на свободу, щастя, всебічний 
розвиток, прояв здібностей. Цей напрям у класичній та сучасній науці розкривають праці 
К. Ушинського, М. Пирогова, С. Русової, А. Макаренка, В. Сухомлинського, М. Монтессорі, 
А. Маслова та інших. Питання активізації особистості знайшли відображення в працях 
І. Беха, М. Боришевського, І. Кона.  

У працях Еріка Берна встановлено закономірності спілкування людини у відповідності 
до різних соціальних ролей. Використовуючи введені Е.Берном поняття «его-станів», є 
можливість встановити закономірності перебігу ситуацій спілкування і, відповідно, станів 
психологічного самопочуття під час такої комунікації. В ідеалі відносини мають будуватися 
за схемою «дорослий» - «дорослий». Для досягнення саме такої позиції у спілкуванні 
співрозмовники-партнери повинні свідомо коригувати свої думки, почуття та поведінку. 

Вчених, які належать до різних галузей - філософів, культурологів, соціологів, 
психологів, педагогів та медиків - цікавлять і хвилюють проблеми особистісного розвитку, 
психологічної культури майбутнього педагога.  
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Феномен діалогу знайшов своє відображення у працях М. Бахтіна, Г. Дьяконова, 
С. Франка, М. Мамардашвілі, П. Флоренського, С. К’єркегора, Е. Гусерля, П. Муньє, 
М. Шелера, Х. Плеснера, В. Ділтея, П. Рікера, Г. Гадамера, Ж. Сартра, М. Бубера. 

Як предмет спеціального дослідження, у працях видатних діячів науки Б. Ананьєва, 
В. Біблера, Л. Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Г. Костюка та ін., психологічна 
культура почала розглядатися у 70-х роках ХХ століття.  Вона постає в центрі уваги таких 
відомих вітчизняних науковців, як В. Войтко, В. Сухомлинський, О. Бодальов, О. Березіна, 
сучасних психологів (О. Асмолов, Г. Балл, М. Бастун, І. Бех, Н. Волошко, Л. Колмогорова, 
О. Ігнатович, Я. Коломінський, О. Мотков, В. Панченко, П. Перепелиця, Н. Побірченко, 
Е. Помиткін, В. Рибалка, З. Становських, Н. Чепелєва, Т. Юренко та ін.). 

Серед найбільш відомих сучасних підходів до вивчення зазначеної проблеми є 
наступні: структурно-функціональний підхід до вивчення психологічної культури 
особистості, що розроблений російськими колегами і застосований в умовах підготовки 
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (Л. Колмогорова, О. Мотков); підхід до 
вивчення у загальному і професійному аспектах розвитку психологічної культури 
особистості (Я. Коломінський); особистісний, рефлексивно-ціннісно-креативний підхід до 
вивчення психологічної культури особистості в її неперервному професійному розвитку 
(В. Рибалка). 

У розробку проблеми концептуалізації поняття «психологічна культура» вагомий 
внесок здійснили дослідники Г. Батищева, Є. Бондаревська, В. Вербець, С. Іванова, 
П. Каптерєв, М. Корольчук, М. Коул, Н. Крилова, Г. Марасанов, Ф. Мухаметзянова та ін.  

Дослідження різних підходів до розуміння сутності підвищення професіоналізму у 
контексті сучасних освітніх систем свідчить про пріоритетність духовно-моральної сфери з 
орієнтацією на особистість як головну цінність. 

Мета статті полягає в дослідженні проблем сутності діалогічного спілкування 
майбутніх педагогів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійне становлення педагога є 
складним багатогранним процесом. Сучасна школа потребує, щоб у ній працювали успішні, 
творчі, прогресивні особистості, які спонукатимуть молоді покоління до опанування 
системою знань, умінь і навичок, що накопичило людство у процесі свого розвитку. 

На основі проведеного нами теоретичного аналізу та дослідно-експериментальної 
роботи можемо констатувати, що професіоналізм викладача потрібно постійно 
удосконалювати. У цій сфері існує ряд недостатньо вирішених питань методологічного, 
психологічного та професійно-педагогічного характеру. Виділимо деякі з них: 

1. У системі вищої школи поки що існує традиція надання знань,  навичок і умінь 
майбутнім педагогам без опори на їхні індивідуально-психологічні особливості. Цей підхід 
потребує модернізації, удосконалення. 

2. Перебуваючи в умовах класичної педагогічної діяльності особистість досить багато 
сил віддає монологічному спілкуванню, залишаючи поза увагою діалогічні прийоми, форми 
та методи роботи.  

3. Частка невимушеного спілкування, духовного взаємообміну у навчально-
виховному процесі є невеликою, тому викладач гірше знайомий із прагненнями, потребами, 
установками молодіжної аудиторії, що знижує якість навчання. 

Зазначені вище питання не можуть залишатися поза увагою, потребують осмислення, 
дослідження, теоретичного й практичного вирішення. 

Дослідженню поняття «культура» присвячено праці В. Давидовича, Ю. Жданова, 
І. Ісаєва, М. Кагана, О. Леонтьєва, Е. Маркаряна, Н. Чавчадзе. Опосередковано сутність 
означеного поняття розробляли А. Макаренко, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Сухомлинський.  

Дослідження психологічної культури як наукової категорії пов’язані з вивченням 
проблем психології праці та професійних якостей учителя (В.  Войтко,  Н.  Чепелєва [11]),  
особливостей спілкування та взаємовідносин в особистому житті та у трудових колективах 
(О. Бодальов, М. Обозов) здійснені у 70-х – 80-х рр. XX ст. Наприкінці 90-х років минулого 
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століття з’явилися дослідження психологічної культури, проведені російськими вченими 
О. Газманом, Л. Колмогоровою, О. Мотковим, А. Орловим та ін. Вивченню змісту поняття 
«психологічна культура» приділено увагу в акмеологічних дослідженнях А. Деркач, 
Є. Клімова, Н. Кузьміної, Г. Марасанова, Ф. Мухаметзянової.  

В. Семикін пише, що основна праця К. Ушинського «Педагогічна антропологія» є не 
лише фундаментальним науковим дослідженням, але може вважатися першим підручником з 
психологічної культури для педагогів, де викладена цілісна система психологічних знань про 
людину, що розвивається, а також рекомендації щодо їх використання в педагогічній 
діяльності [8, с. 54].  

Загальна психологічна культура як складова культури людини, що є складно 
структурованим утворенням, дає змогу розуміти внутрішній світ людини, ефективно 
вирішувати життєві психологічні проблеми, адаптуватися й самовизначатися у соціумі, 
сприяє самореалізації, саморозвитку, гармонізації внутрішнього світу та стосунків з 
оточенням, породжує стан внутрішнього благополуччя, є предметом досліджень 
Л. Колмогорової [3, с. 131].  

На думку О. Моткова, «психологічна культура становить комплекс культурно-
психологічних прагнень, що активно реалізовуються у відповідних уміннях». «Розвинена 
психологічна культура містить у собі: систематичне самовиховання культурних прагнень і 
навичок; досить високий рівень звичайного й ділового спілкування; гарну психічну 
саморегуляцію; творчий підхід до справи; вміння пізнавати та реалістично оцінювати себе та 
інших» [5, с. 39].  

Г. Марасанов проаналізував індивідуальну психологічну культуру і виділив такі 
важливі межі психологічної культури людини, як: зацікавленість проявами іншої культури, 
сприйнятливість до цих проявів, толерантність до представників інших культур. Він пише, 
що «…індивідуальна психологічна культура лежить в основі готовності й прагнення 
керівників, відповідальних працівників, службовців до саморозвитку, до нарощування 
професійної компетентності в різних аспектах» [4, с. 97].  

Ф. Мухаметзянова розкриває суть і зміст поняття психологічної культури і пише, що 
«це культура створення і сприйняття психологічних явищ життя, ставлення людини до 
дійсності з погляду психологічних законів розвитку особистості й суспільства, 
психоаналітична властивість особистості щодо себе та відповідно до цих феноменів 
удосконалення своїх особистісних властивостей і якостей, які сприяють ефективній 
життєдіяльності» [6, с. 84]. «Психологічна культура служить творчій перетворювальній 
діяльності викладача, вона є інструментом практики, допомагаючи не лише пояснювати й 
теоретично обґрунтовувати педагогічні факти і явища, а й визначати науково обґрунтовані 
способи розвитку та виховання, одночасно служить засобом удосконалення професійної 
діяльності педагога, основою аналізу й критерієм оцінювання її ефективності» [6, с. 85].  

С. Рубінштейн розумів психологічну культуру у контексті її взаємозв’язку із етикою: 
«…Першочергова з першочергових умов життя людини – це інша людина. Ставлення до 
іншої людини, до людей становить основу людського життя. Психологічний аналіз 
людського життя, спрямований на розкриття стосунків з іншими людьми, є ядром життєвої 
психології. Тут, разом із цим, галузь «стику» психології з етикою…» [7, с. 262].  

Ми пов’язуємо психологічну культуру педагога із поняттями «благородство», 
«шляхетність». Адже саме ці якості у відношеннях людей мають, на нашу думку, бути 
домінантою у їх стосунках, у спілкуванні.  

Професійне педагогічне спілкування передбачає спрямованість на створення 
сприятливого психологічного клімату та психологічну оптимізацію діяльності і 
міжособистісних стосунків. «На рівні майстерності вчителя воно забезпечує доведення до 
учнів досягнень світової науки і культури, допомагає засвоєнню знань, обміну думками, 
сприяє становленню ціннісних орієнтацій і формуванню власної гідності дитини. 
Непрофесійне педагогічне спілкування породжує в дітей страх, невпевненість, знижує рівень 
працездатності, порушує динаміку мовлення і провокує стереотипність висловлювань, яка не 
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стимулює бажання думати і діяти самостійно. Замість радості пізнання у школярів 
розвивається байдужість до навчання взагалі [9, с. 370-371]».  

Маніпулятивне спілкування, агресивна взаємодія, використання автократичного стилю 
спілкування виснажують особистість як фізично, так і психологічно. Руйнує особистість 
навіть мовчання, особливо тоді, коли воно приховує важливу інформацію чи 
використовується як засіб покарання партнера. Особистісні риси людини (хитрість, 
схильність до наклепів, упередженість, стереотип мислення) також можуть негативно 
впливати на спілкування між особами.  У педагогічних колективах ми можемо спостерігати 
наявність не тільки позитивних, розвивальних, але й деструктивних стосунків між колегами, 
сварки, конфлікти, підсиджування, збільшення кількості стресів, захворювань серцево-
судинної системи, ранню смертність.  

Особливо неоднозначним є конфліктне спілкування. Таке спілкування 
характеризується зіткненням різних поглядів, інтересів і дій людей та груп. Його полягає у 
наповненості негативними емоціями, стресами, переживаннями, розчаруваннями, психічним 
виснаженням. Під час конфлікту відбуваються перетворення у системі відносин і цінностей, 
люди починають інакше сприймати реальність, вдаватись до не властивих їм дій, 
відбуваються зміни на фізіологічному рівні. Для того, щоб керувати конфліктною ситуацією, 
важливо знати психологічний механізм конфліктів, враховувати, що під час взаємодії завжди 
існують джерела і причини для їх виникнення. 

Конфлікти не обов’язково є однозначно негативними. Вони не тільки створюють 
напружені взаємини в колективі, переключають увагу співробітників на з’ясування 
стосунків, негативно позначаються на їх нервово-психічному стані, але й виявляють творчу 
силу, адже їх подолання сприяє поліпшенню умов праці, зростанню самосвідомості, 
розвитку особистостей, технологій, партнерських взаємин. Конфлікт може спонукати до 
формування та утвердження цінностей, об’єднувати однодумців, бути ефективним засобом 
безпечного і навіть конструктивного вивільнення емоцій. 

Педагогічне спілкування може бути партнерським і непартнерським. 
Партнерський стиль спілкування передбачає співробітництво у виробленні спільної 

позиції з питання, що обговорюється. Партнера вислуховують, не перебиваючи, його 
судження і вчинки оцінюють виважено, не нав'язують йому рішень, намагаються донести до 
нього свою точку зору. Партнерський стиль є рівноправним і поступливим. 

Непартнерський стиль спілкування полягає в ігноруванні одним із учасників 
комунікації точки зору співбесідника, негативному ставленні до теми бесіди, акцентуванні 
лише на власних проблемах; особа, що водиться не як партнер, створює напруженість, часто 
принижує партнера, нав’язує йому свої теми і проблеми, неуважно слухає, поспішає давати 
поради. 

У цьому контексті Т. Флоренська [10], аналізуючи особливості педагогічної праці, 
пише, що наш шкільний вчитель не пробуджує істину в душі у учня, а лише повідомляє йому 
інформацію. Вчена звертається до особливостей діалогічного навчання і пише, що його 
переваги полягають у зверненні до кожного учня як до неповторної індивідуальності. 
Вчитель займає позицію співрозмовника, зацікавленого особистою думкою кожного, 
поважає цю думку, що спонукає до свободи висловлювань, суперечок, народження нових 
проблем і відкриттів. Позиція співрозмовника перетворює учителя з джерела інформації і 
оцінюючого контролера у провідного учасника творчого процесу. Авторитет учителя 
визначається не його посадою,  а тим духовним потенціалом,  який він повідомляє 
колективній творчості, здатністю надихнути, пробудити кожного учасника, умінням оцінити 
і використати досягнення (чи проблиски досягнень), сприяти їх зростанню, актуалізувати 
«зону найближчого розвитку» кожного учня. 

Робота з класом передбачає складну організацію багатьох індивідуальних голосів, їх 
«поліфонію».  Учні з анонімної однорідної маси перетворюються на значущих і 
відповідальних дійових осіб, особистісно пов’язаних з учителем - живою, безпосередньою, 
природною людиною, але старшою, більш досвідченою, знаючою і розумною. Думка 
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учителя є особистісно значущою, його оцінки і судження можуть обговорюватися, з ними 
можна сперечатися так, що у результаті перемагає істина; і завдання учителя не у тому, щоб 
перемогла його думка, а у тому, щоб в людині народжувалася істина. 

Не відчуття переваги над учнями, а реальна перевага знання і досвіду необхідні 
особистості, щоб дійсно бути вчителем. У цьому полягає принципова відмінність 
педагогічного діалогу від діалогу рівних співрозмовників (друзів, людей, які люблять один 
одного тощо) [10].  

Такий вчитель, на думку Т. Флоренської, потрібен учню і як зразок, ідеал, необхідний 
для становлення особистості. Таким зразком і ідеалом учитель може стати не внаслідок 
«цілеспрямованого формування особистості учнів», а завдяки тому, що його голос 
включається у внутрішній діалог учня. Цей ефект можна назвати «парадоксом дії». Звичайна 
педагогічна дія передбачає велику або меншу міру тиску, примусу і у цій якості є 
зовнішньою силою, від якої учень прагне звільнитися в міру своєї самостійності.  

У такому педагогічному діалозі розв’язується завдання «єдності навчання і виховання». 
Знання, отримані і здобуті діалогічно під час співбесіди або суперечки, стають особистими 
переконаннями: вони не потребують заучування. Це знімає проблему контролю і оцінки, що 
негативно позначаються на пізнавальній мотивації. Вирішується також і проблема 
індивідуалізму урочної системи навчання і відповідна проблема виховання. Далі можна 
назвати проблеми активності, самостійності, відповідальності, які складно розв’язати в 
умовах існуючої системи освіти. 

Учитель стоїть перед вибором педагогічної позиції: чи йти йому звичним монологічним 
шляхом,  на який і розраховано традиційну систему освіти,  або йти творчим шляхом 
діалогічного спілкування [10]. 

Глибокі ідей вчених Г. Ковальова, Т. Флоренської, М. Бахтіна, М. Бубера, С. Франка 
щодо психології діалогу розвинуто у працях Г. Дьяконова [1; 2]. Г. Дьяконовим висунуто 
нову концепцію діалогу [2, с. 5-18]. Виходячи з монологічно-лінгвістичного, інтерсуб’єктно-
парадигмального, духовно-ціннісного розуміння діалогу і філософсько-психологічних 
уявлень про його природу вченим розроблене екзистенційно-онтологічне розуміння 
психології діалогу, де діалог розглянуто не як явище лінгвістики, теорії комунікації, 
літературознавства, релігійної духовності, містичної трансценденції або психології 
спілкування, а як екзистенційно-онтологічний феномен «людино-людського» буття в єдності 
й цілісності його інтенційно-інтерсуб’єктних, трансцендентно-духовних і недиз’юнктивно-
поліфонічних особливостей і закономірностей.  

Діалог є не тільки явищем лінгвістики, теорії комунікації, літературознавства, 
релігійної духовності, містичної трансценденції або психології спілкування, а також 
екзистенційно-онтологічним феноменом «людино-людського» буття в єдності й цілісності 
його інтенційно-інтерсуб’єктних, трансцендентно-духовних і недиз’юнктивно-поліфонічних 
особливостей і закономірностей. 

Під час діалогу створюється оптимальний психологічний фон, який дозволяє 
розкритися кожній із сторін.  Досягти діалогічної взаємодії можна лише за умов довіри,  
позитивного особистісного ставлення одне до одного, прагнення відчувати психологічне 
буття іншої особи як власне. 

Діалогічне спілкування передбачає ставлення до іншої людини як до цінності, 
неповторної індивідуальності. Таке спілкування допомагає людині відкрити відмінну від 
власної реальність, тобто реальність іншої людини, її почуттів, уявлень, думок, реальність 
навколишнього світу. Це дійсно гуманістичне спілкування. 

Висновки. Сучасна освіта потребує викладачів, які в змозі не тільки добросовісно й 
ефективно виконувати свої професійні зобов’язання, але духовно збагачувати, підтримувати, 
підносити молодь. Загальна психологічна культура як складова культури людини є складно 
структурованим утворенням,  що дає змогу розуміти внутрішній світ людини,  ефективно 
вирішувати життєві психологічні проблеми, адаптуватися й самовизначатися в соціумі, 
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сприяє самореалізації, саморозвитку, гармонізації внутрішнього світу та стосунків з 
оточенням, породжує стан внутрішнього благополуччя. 

Психологічна культура є важливим елементом професійного розвитку особистості 
вчителя. Педагог формує і розвиває особистість учня, виконує роль транслятора цінностей, 
які складають основу культури нації. 

Спілкування у професійній сфері вимагає спеціальних знань і навичок, необхідних для 
досягнення прагматичного впливу й успіху у професійній комунікації.  

Педагогічне спілкування має прагнути до психологічного оптимуму, під час якого 
реалізуються цілі учасників спілкування. Таке спілкування передбачає взаємодію вчителя з 
учнями, обмін пізнавальною інформацією, яка сприяє спільній афективно-оціночній 
діяльності навчання. Воно може бути монологічним або діалогічним. Монологічне 
спілкування передбачає одностороннє спрямування інформації, коли один з учасників 
взаємодії викладає свої думки, ідеї, почуття, не відчуваючи при цьому необхідності в 
зворотному зв’язку. Діалогічне спілкування передбачає ставлення до іншої людини як до 
цінності, неповторної індивідуальності. Діалогічне спілкування є індивідуалізованим. Чим 
менше вчитель прагне вплинути на учня, тим сильнішими є його реальний вплив, оскільки 
він «зливається з внутрішнім голосом співрозмовника, входить до його внутрішнього діалогу 
і стає особистісним надбанням (Т. Флоренська)». 

Професійне педагогічне спілкування передбачає спрямованість на створення 
сприятливого психологічного клімату та психологічну оптимізацію діяльності і 
міжособистісних стосунків. 

Наступні наукові розвідки ми плануємо присвятити дослідженню технологій 
формування культури здоров’я майбутніх педагогів. 
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ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
В статье раскрываются основные подходы к определению понятий «психологическая 

культура», «психологическая культура будущих педагогов», акцентируется внимание на 
особенностях этого феномена как профессиональной деятельности будущего педагога и 
составляющей социальных способностей личности. Психологический аспект диалогического 
взаимодействия рассматривается как способ организации взаимоотношений субъектов 
общения в учебно-воспитательном процессе, направленном на формирование психологической 
культуры личности в процессе решения поставленных задач. Автор акцентирует внимание на 
диалогическом общении как компоненте психологической культуры будущего учителя. 

Ключевые слова: диалогическое общение, культура, психологическая культура, будущие 
педагоги. 
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In this article we reveal different ways of understanding «psychological culture», «psychological 

culture of the future teachers». The psychological aspect of the dialogue interaction is viewed as the way 
of the organization of mutual relationships of the dialogue interaction participants in the upbringing and 
educational process which is aimed at the formation of the psychological culture of a personality while 
fulfilling the set tasks. The author accentuates our attention on forming of connections of dialogue, as a 
component of psychological culture of the future teachers. 
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ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА 
СУСПІЛЬСТВА 

 
 

УДК 378                                                                 к.пед.н., доц. Безносюк О.О.(ВІКНУ) 
 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ПРОЦЕСУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ У ВНЗ 

 
У статті методологічно обґрунтовано психолого-педагогічні умови процесу спеціальної 

підготовки офіцерських кадрів у ВНЗ. При визначенні змісту спеціальних дисциплін військових 
кафедр ВНЗ необхідно виходити з методологічних основ, розроблених педагогічною наукою, 
розуміння того, що формування змісту вищої освіти є складним багаторівневим процесом. 
Зміст освіти залежить від рівня знань суспільства і визначається профілем підготовки 
фахівців. Під моделлю фахівця розуміється той еталон фахівця, до якого необхідно прагнути в 
процесі практичної діяльності ВНЗ. 

Ключові слова: військові кафедри(факультети, інститути), модель фахівця, офіцери 
запасу, педагогічні системи, педагогічний процес, студент. 

 
Постановка проблеми. Розгляд навчання на військових кафедрах цивільних вузів у 

виді процесу, що протікає в рамках педагогічної системи [5], дозволяє проводити його 
дослідження і розробку як цілісного педагогічного явища, що включає цільову, змістовну, 
процесуальну, психолого-педагогічну, логічну і матеріально-технічні сторони. У центр уваги 
методологічного обґрунтування, як навчання про методи наукового пізнання і перетворення 
процесу спеціальної підготовки ставиться діяльність викладача, спрямована на організацію 
діяльності що навчаються (навчання) по засвоєнню ними змісту навчання на необхідному 
рівні. 

Удосконалювання процесу навчання в спеціальній вузівській дисциплінам вимагає 
створення комплексу науково обґрунтованих форм, методів (прийомів) і засобів, що будуть 
сприяти розвитку творчої активності і самостійності студентів у засвоєнні знань, формуванні 
умінь і навичок, застосуванні їх у професійній практичній діяльності. У процесі навчання на 
військових кафедрах у системі цивільних ВНЗ спеціальним дисциплінам ми домагаємося 
рішення двох головних дидактичних задач: формування міцних знань, умінь, навичок і 
удосконалювання творчих здібностей по їхньому застосуванню в службовій і практичній 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для успішного рішення поставлених задач 
по підготовці висококласних військових фахівців важливого значення набувають розробка і 
впровадження в навчальний процес вузів необхідних психолого-педагогічних умов його 
удосконалювання на основі інтенсифікації. Нами відзначалося [5], що "... під психолого-
педагогічними умовами доцільно розуміти змістовну характеристику компонентів, що 
конституюють систему навчання" [8, с. 29- 32.] (тепер можна додати) і створення такого 
процесу навчання, що спрямований на досягнення визначених дидактичних цілей. Як такі 
основні умови вважаємо за доцільне виділити наступні: 

• визначення рівня підготовки учнів, по дисциплінах чи окремих темах, що є 
необхідною базою для успішного освоєння досліджуваного курсу й інтеграцію спеціальних 
дисциплін військової кафедри з спеціальними дисциплінами ВНЗ, установлюючи при цьому 
міждисциплінарні зв'язки на основі складання структурно-логічних схем і сіткового 
планування; 

• особистісно орієнтована побудова змісту спеціальної підготовки з урахуванням 
специфіки навчання у вузі на основі виділення основних соціальних факторів, що 
визначають профіль підготовлюваного фахівця; 

• розробку і використання теоретичної моделі військово-спеціальної підготовки 
студентів на військовій кафедрі цивільного ВНЗ; 
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• встановлення науково обґрунтованих норм витрат часу на виконання індивідуальних 
навчальних завдань і вибір організаційних форм і методів навчання з урахуванням цілей 
навчання, мотиваційно- необхіднісної сфери, типу освітньої установи й умов спеціальної 
підготовки; 

• визначення оптимальної кількості формуючих завдань і вправ, спрямованого на 
придбання знань, умінь і навичок, адекватних функціям посадового призначення і розвиток 
пізнавальної активності студентів у навчанні; 

• інтенсифікація педагогічного процесу на основі комплексного використання систем 
інтенсивного навчання (СІН) і ін. 

Однак, зважаючи на те, що покажчики визначення оптимальної кількості формуючих 
завдань і вправ установлюються на основі обробки великого обсягу експериментального 
матеріалу, із широким залученням методів теорії ймовірностей і математичної статистики, 
можемо вважати обумовлені кількості формуючих завдань і вправ близькими до 
оптимального. 

Формулювання цілей статті. Перш ніж перейти до обґрунтування педагогічної 
системи удосконалення навчального процесу на військових кафедрах цивільних ВНЗ, 
вважаємо за необхідне виконати теоретичне обґрунтування перерахованих умов. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз навчального процесу ВНЗ і наукових досліджень 
дозволяє нам заявити, що пропедевтична підготовка студентів , про яку не можна не згадати 
в нашому дослідженні, впливає на процес навчання будь-якій дисципліні. Вважаємо, що 
визначення рівня підготовленості студентів до вивчення спеціальних дисциплін повинне 
випереджати організацію процесу навчання на військових кафедрах(факультетах, 
інститутах). Для встановлення цього рівня необхідно: по-перше, проведення ретельного 
професійного добору перед надходженням на військову кафедру(факультет, інститут), а по-
друге, на першому ж занятті видати студентам перевірочні роботи, у яких пропонуються для 
виконання визначені специфічні задачі чи вправи. За результатами аналізу виконаних робіт 
намічаються шляхи заповнення виявлених пробілів, коректується зміст спеціальної 
підготовки. 

Практично всі дослідження з визначення пропедевтичної підготовки присвячені аналізу 
довузівської підготовки. Причому в більшості з них вивчався рівень довузівської підготовки 
по математичних і природничонаукових дисциплінах. Це обумовлено, насамперед 
наступними об'єктивними причинами: 

• по-перше, складністю процесу адаптації студентів молодших курсів - учорашніх 
школярів до вузівських умов навчання; 

• по-друге, значними пробілами в знаннях, уміннях і навичках по ряду не тільки 
вузівських, але і шкільних дисциплін, по яких не здаються вступні іспити. Останнє з 
особливою гостротою відчувається в процесі навчання спеціальним дисциплінам вузу, у 
тому числі і на військовій кафедрі. 

Якість довузівської підготовки студентів по математичним і природничонауковим 
дисциплінах є фундаментом їх подальшого професійного та інтелектуального розвитку в 
процесі навчання на військових кафедрах(автор був викладачем і начальником кафедри 
математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем управління більше 15 
років, де проходили підготовку студенти факультету кібернетики та механіко-математичного 
факультету)  цивільних ВНЗ.  Тому необхідно тісне співробітництво вищої і середньої шкіл,  
спрямоване на підвищення рівня підготовки і організацію профорієнтаційної роботи з 
випускниками шкіл, ліцеїв, гімназій і т.д. 

При визначенні змісту спеціальних дисциплін військових кафедр ВНЗ необхідно 
виходити з методологічних основ, розроблених педагогічною наукою, розуміння того, що 
формування змісту вищої освіти є складним багаторівневим процесом. При цьому результати 
проведених психолого-педагогічних досліджень свідчать, що на всіх рівнях формування 
змісту необхідно орієнтуватися на кінцеві результати професійної підготовки у ВНЗ. 
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Аналіз наукової літератури і проведені дослідження на військовій кафедрі дозволяють 
стверджувати,  що випускники ВНЗ(автор сам випускник військової кафедри),  що мають 
військову кафедру, покликані в Збройні Сили, по своїх кваліфікаційних характеристиках 
незначно відрізняються від випускників військових інститутів (академій). 

Студенти усіх військових кафедр мають єдину програму по загальновійськовій 
підготовці. За час навчання вони вивчають суспільно-гуманітарну підготовку, 
загальновійськові статути Збройних Сил України, одержують навички в правильному 
застосуванні їхніх положень і вимог при виконанні службових обов'язків у підлеглому 
підрозділі і вихованні особового складу, підтримці військової дисципліни й організованості, 
вчаться готувати зброю до стрільби і приводити її до нормального бою, а також одержують 
навички проведення занять з підрозділом по загальновійськовим статутам Збройних Сил 
України, вогневій і стройовій підготовці. Загальними є і теми програми по тактичній і 
тактико-спеціальній підготовці, що стосуються вивчення основ сучасного 
загальновійськового бою, бойових властивостей зброї масової поразки і запальних засобів 
супротивника, способів захисту від них, основ військової топографії та ін. 

Навчальні предмети, у свою чергу, мають складну структуру і підрозділяються на 
окремі навчальні дисципліни (курси) наступного ієрархічного порядку, що є вже елементом 
більш високого рівня організації змісту освіти, особливо яскраво це виявляється у вищій 
школі. 

Компоненти цього ієрархічного рівня організації також мають складну структуру, 
підрозділяючи, як правило, на розділи і теми. Інакше кажучи, можуть бути виділені, 
принаймні, ще два рівні організації змісту у вищій школі і на військовій кафедрі у ВНЗ, хоча 
число рівнів градації для деяких предметів може бути і великим. Це визначається 
специфікою змісту й обсягом навчального матеріалу, а також традиціями вищої школи. 

Зміст освіти залежить від рівня знань суспільства і визначається профілем підготовки 
фахівців. Нема сумніву, що зміст вузівської підготовки повинний відповідати не тільки  
існуючим, але і перспективним потребам суспільства. Однак слід зазначити, що ця вимога в 
багатьох випадках не виконується в достатній мірі. Пояснюється це рядом причин 
об'єктивного і суб'єктивного характеру. Так, зміст навчання, як правило, визначається на 
основі суб'єктивного підходу. В умовах реформування вищої школи це обумовлено 
суперечливістю відносин між змістом підготовки і педагогічною системою, що залежить від 
взаємозв'язків між навчальними дисциплінами й окремими темами, тому науково 
обґрунтоване визначення цілей вузівської освіти повинно орієнтуватися на хід соціально-
економічного розвитку суспільства. Тут мова йде про якість цілей (новизна, нестандартність, 
гнучкість, стійкість), їхній обґрунтованості і реалістичності, здатності враховувати сучасні 
реалії, можливості переборювати перешкоди на шляху їхнього досягнення і т.д. 

Таким чином, що вирішує в процесі формування змісту освіти є профіль випускника 
ВНЗ.  У сучасній підготовці військових фахівців з вищою освітою у системі цивільних ВНЗ 
підвищуються вимоги до поглиблення фундаментальної підготовки з одночасним 
посиленням практичної значимості спеціальних теоретичних знань. Крім того, випускник 
військової кафедри(факультету, інституту) ВНЗ повинен не тільки засвоїти визначений обсяг 
знань, але і мати здібності творчо мислити і продовжувати свою освіту, уміти швидко 
адаптуватися до умов, що змінюються, суспільно виробничої діяльності і службово-
професійної діяльності у військах. 

У цьому випадку, поряд з визначенням змісту освіти, необхідно враховувати, що тільки 
в результаті активної діяльності студента формується майбутній військовий фахівець, а 
діяльність викладача повинна розглядатися як засіб організації цієї активності. 

При такому підході здійснюється керований педагогічний процес, коли студент 
військової кафедри(факультету, інституту) виступає не тільки як об'єкт" педагогічного 
впливу, але і як активний "суб'єкт" пізнавальної діяльності. У педагогічній науці розроблені 
основні принципи і критерії формування змісту освіти. 
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При розгляді теоретичних основ змісту середньої освіти В.В. Краєвський і И.Я. Лернер 
виділяють три рівні проектування змісту [10; 17]: 

- рівень загальнотеоретичного представлення показує, коли зміст фіксується у виді 
узагальнених уявлень про основні компоненти соціального досвіду, яким повинні опанувати 
студенти, і ці компоненти розглядаються системно у взаємозв'язках і функціях, з погляду 
педагогічної науки; 

- рівень навчального предмета - визначає, як деталізуються окремі елементи змісту, 
конкретизується уявлення про основні форми реалізації даного змісту в педагогічному 
процесі, що фіксується у відповідних навчальних планах і програмах; 

- рівень навчального матеріалу подається у виді змісту освіти, що розробляється і 
реалізується в різних методичних розробках (підручниках, навчальних посібниках, збірниках 
задач і ін.). 

Основні критерії добору змісту наук, розроблені Ю.К. Бабанським [3; 4] можна 
застосувати на практиці з визначеними корективами і при формуванні змісту вузівського 
навчання. Розглянемо ці критерії. 

Критерій цілісного відображення в змісті освіти задач формування всебічно 
розвинутої особистості. Застосовуючи методи системно-структурного аналізу та експертної 
оцінки, доводиться, що в навчальній програмі представлені всі основні теорії, закони і 
поняття, що дають досить цілісне представлення про дану галузь науки; обґрунтовується 
основне застосування цієї науки на виробництві, у громадському житті, у розвитку навичок 
самостійної роботи учнів, а також їхнє різнобічне виховання. 

Критерій наукової і практичної значимості змісту, що включається в основи наук, 
відбиває певний етап історичного розвитку. З часом наукові знання і теорії обновляються, 
переглядаються, на зміну застарілим приходять нові. Разом з тим, це не означає, що в зміст 
вузівської підготовки варто включати фрагментарні досягнення науки і техніки. Зміст 
навчального процесу повинен створювати умови для ознайомлення учня із процесом 
пізнання як динамічним і перманентним, що розвивається по визначених закономірностях. У 
програмі залишаються більш універсальні, та інформативні елементи змісту, найбільш 
загальновизнані в даній науці і широко застосовувані на чи практиці в подальшій навчальній 
діяльності. 

Критерій відповідності обсягу змісту наявному часу на вивчення даного предмета 
взаємозалежний із критерієм відповідності змісту наявній учбово-методичній і матеріальній 
базі. 

Застосування цих критеріїв дозволяє впровадити в зміст основи наук, що можуть 
освоїти учні за відведений час. 

При визначенні змісту навчання практикою повинна визначатися цінність теоретичних 
знань. У цьому зв'язку особливого значення набуває методологічна підготовка випускників, 
у результаті якої вони навчаться використовувати теоретичні знання на практиці і грамотно 
виконувати функції посадового призначення. У підготовці студентів повинний робитися 
упор на фундаментальні знання й уміння, вони повинні вміти самостійно знайти область 
практичного застосування засвоєних теоретичних положень. 

Справедливим вважаємо такий підхід до змісту вищого освіта як до системи 
педагогічних, психологічних, дидактичних і частково-методичних "проекцій", що утілюють 
вимоги соціального замовлення, що характеризують діяльність фахівців конкретного 
профілю [12]. У цьому зв'язку найважливішими поняттями, що розкривають зміст освіта і 
його структурування, є поняття "модель фахівця", "модель спеціальної підготовки" і 
"кваліфікаційна характеристика фахівця" і т.д.. 

Термін "модель" у сучасній науці вживається у всіляких змістах. У загальному значенні 
моделлю називається спеціально створена форма об'єкта для відтворення деяких 
характеристик справжнього об'єкта, що підлягає пізнанню. 

В існуючих визначеннях поняття "модель" нерідко підкреслюється системний характер 
модельних уявлень: 
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- "модель є створена чи вибудувана суб’єктом система..." [14,с.28]; 
- "під моделлю мають на увазі деяку реально існуючу систему... "[ 19; 20]; 
- "будь-яка модель являє собою систему..." [21, с. 188]; 
- ''під моделлю розуміється система чи об'єктів знаків..." [16].  

У науковому дослідженні моделювання зі спеціального прийому 
перетворилося у важливий метод конкретного наукового пізнання і використовується 

для вивчення окремих, спеціально виділюваних сторін об'єкта вивчення [1; 2; 18]. 
В області дослідження психолого-педагогічної діяльності під моделлю розуміється чи 

природно штучно створене для вивчення об'єкта пізнання явище (предмет, процес, ситуація і 
т.д.), аналогічне іншому явищу (предмету, процесу, ситуації і т.д.), дослідження якого 
утруднені чи неможливі. 

Під моделлю фахівця розуміється той еталон фахівця, до якого необхідно прагнути в 
процесі практичної діяльності ВНЗ. 

Значний інтерес представляють наукові праці В.А. Венікова про роль моделювання у 
вищій школі як одного з методів сучасної науки. У них автор розглядає модельне вивчення 
як засіб розвитку творчих здібностей і наукового осмислювання практики, як шлях оцінки 
якості навчальних програм, форм навчання, удосконалювання контролю знань, 
удосконалювання методики викладання, як засіб узгодження різних компонентів системи 
навчального процесу. Велике значення автор додає ролі методів моделювання для створення 
науки про педагогіку вищої школи [6; 7]. 

Військові кафедри(факультети, інститути) цивільних ВНЗ здійснюють підготовку 
офіцерів запасу для Збройних Сил України з урахуванням вимог, що пред'являються до 
сучасних військових фахівців. Кількість військових спеціальностей і вимоги до офіцерів 
запасу безупинно зростають, що вимагає безупинного удосконалювання навчально-
виховного процесу і навчальної матеріальної бази. Цей закономірний процес 
удосконалювання підготовки військових кадрів має пряме відношення до діяльності 
кафедр(факультетів, інститутів) цивільних ВНЗ вищих навчальних закладів України, де 
системність здійснюється по визначеному алгоритмі. Однак з цього не випливає, що 
діяльність здійснюється за твердою схемою без обліку того, що відбувається на попередніх 
етапах навчання,  тобто необхідно відтворити можливі наслідки всіх педагогічних кроків на 
моделі, тому модель відображає не сам об'єкт-оригінал, а те, що в ньому нас цікавить, те, що 
відповідає поставленої мети. 

У кваліфікаційних характеристиках фахівців з вищою освітою формулюється їхнє 
призначення, і встановлюються основні вимоги до професійної підготовки, пропоновані 
відповідними відомствами. 

Викладене вище свідчить про те,  що проблема формування змісту освіти є складним 
багаторівневим процесом і тільки системний аналіз ведучих компонентів педагогічного 
процесу дозволить визначити близьке до оптимального змісту освіти. 

Розглянемо наступне з основних психолого-педагогічних умов інтенсифікації процесу 
навчання - встановлення науково обґрунтованих норм витрат часу на виконання навчальних 
завдань і вибір організаційних форм і методів навчання з урахуванням мети навчання, 
мотиваційно-необхіднісної сфери, типу освітньої установи та умов спкціальноїої підготовки. 

Нормування витрат часу студентів на навчальну роботу є найважливішою основою 
наукового планування й організації процесу навчання. Не без підстав норми витрат часу на 
навчальну діяльність вважають не тільки основою наукової організації педагогічної праці, 
але і необхідною умовою вибору організаційних форм і методів навчання з урахуванням 
цілей навчання й оптимального варіанта діяльності. Одним із критеріїв оптимизациії процесу 
навчання Ю.К. Бабанський вважав витрати часу на окремі види навчальної роботи [13] і хоча 
педагогічна наука має у своєму розпорядженні великі дослідження по даній проблемі, їхнє 
узагальнення і апробація не знайшли належної оцінки і широкого впровадження в практику 
навчання. 
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З огляду на особливу важливість нормування і планування навчальної діяльності, 
розглянемо теоретичні й експериментальні дослідження з даної проблеми в подальшому. 
Наступною найважливішою психолого-педагогічною умовою інтенсифікації навчального 
процесу є визначення оптимальної кількості формуючих завдань і вправ, спрямованих на 
придбання знань, умінь і навичок, адекватних функціям посадового призначення і розвиток 
пізнавальної активності студентів у навчанні. Як і визначення витрат часу, так і виконання 
цієї психолого-педагогічної умови є основою планування, організації і керуванні процесом 
навчання. Однак дослідженню даної проблеми присвячені деякі роботи [11; 15], а 
необхідність широкого впровадження їхніх результатів у практику навчання значною мірою 
ще не усвідомлена. 

Останнім з виділюваних нами психолого-педагогічних умов удосконалювання 
навчального процесу є засоби інтенсифікації, засновані на комплексному застосуванні 
систем інтенсивного навчання (СІН). У СІН передбачається проектування викладачем такої 
організації освітнього (дидактичного) процесу і такої діяльності що навчаються, при яких 
необхідна якість навчання, обумовлена її метою (засвоєння змісту на необхідному рівні), 
досягається ціною власних зусиль учнів, їх напруженої (інтенсивної, але нешкідливої для 
здоров'я) інтелектуальної діяльності. 

Звідси випливає, що інтенсифікувати навчання - означає, насамперед, забезпечити 
нешкідливу для здоров'я учнів активізацію їхньої навчально-пізнавальної діяльності, що веде 
до засвоєння змісту навчання й орієнтовану на досягнення необхідних цілей. 

Причому, вважаємо за необхідне підкреслити, що розроблені і пропоновані нами засоби 
інтенсифікації можуть бути легко адаптовані до організації процесу навчання по багатьом 
навчальних дисциплінах військових кафедр цивільних ВНЗ. 

Інтенсифікація навчання, у приведеному трактуванні, є ключовим поняттям у СІН, але 
все-таки розглядається нами лише у вузькому змісті слова. З даного вище визначення 
навчання як взаємозалежної діяльності викладачів і що навчаються, що протікає в рамках 
десятикомпонентної педагогічної системи [5], випливає, що інтенсифікація навчання у 
вузькому змісті можлива лише у випадку, якщо діяльність викладачів буде орієнтована на 
приведення всіх компонентів педагогічної системи в стан, адекватний науковому знанню про 
кожне з них і про систему в цілому, тобто, якщо буде здійснений процес інтенсифікації всієї 
педагогічної системи (інтенсифікація навчання в широкому розумінні слова). 

Таким чином,  вище були виділені шість і розглянуті п'ять основних психолого-
педагогічних умов, створення яких буде сприяти удосконалюванню й інтенсифікації 
навчального процесу на військових кафедрах у системі цивільних вузів. Порядок розробки і 
використання теоретичної моделі військово-спеціальної підготовки студентів на військовій 
кафедрі цивільного ВНЗ буде нами розглянуто в подальшому. 

Інтенсифікувати навчання - значить здійснити комплексний процес удосконалювання 
педагогічної системи на основі використання наукового знання і практичного досвіду про 
кожен елемент цієї системи і систему в цілому, тому під інтенсифікацією навчання на 
військових кафедрах(факультетах, інститутах) доцільно мати на увазі процес, де зростає 
обсяг інформації при зменшенні часу без зниження вимог до якості знань студентів. 

Розглянутими психолого-педагогічними умовами інтенсифікація не обмежується, тому 
що значною мірою буде залежати від методів навчання і змісту навчального матеріалу.  
Поряд зі сказаним вище про формування змісту освіти вважаємо корисним використовувати 
такі загальнодидактичні шляхи удосконалення освіти [12] як: 

• раціональний добір навчального матеріалу (виділення основного, базового, 
другорядного і додаткового); 

• забезпечення логічної наступності нового і старого навчального матеріалу, причому 
нове активно використовується для більш глибокого засвоєння пройденого. 

У процесі функціонування вищої школи будь-яка психолого-педагогічна умова можна 
реалізувати, тільки удосконалюючи систему підготовки і технологію навчання, а на 
військових кафедрах(факультетах, інститутах) цивільних ВНЗ це буде забезпечуватися: 
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• широким використанням колективних форм пізнавальної діяльності (ділових ігор, 
активізацією пізнавальної активності тих, яких навчають, в індивідуальних і групових 
формах роботи); 

• виробленням у викладача навичок керування колективною й індивідуальною 
навчальною діяльністю студентів; 

• різними видами проблемно-пошукового навчання; 
• удосконалюванням професійного педагогічного спілкування, що сприяє активізації і 

мобілізації тих, яких навчають, в умовах групової взаємодії; 
• рівномірним просуванням у нагромадженні знань, придбанні умінь і навичок усіх 

тих, яких навчають, незалежно від вихідного рівня знань і здібностей; 
• використанням сучасних наукових даних в області психології формування 

особистості і соціальної психології колективу; 
• застосуванням технічних засобів навчання, інформаційних систем і елементів 

програмованого навчання. 
Висновки. Немає сумніву, що усе вище перераховане буде сприяти інтенсифікації 

процесу навчання на військових кафедрах(факультетах, інститутах) по будь-якій спеціальній 
дисципліні, але, з огляду на те, що нами розробляються психолого-педагогічні умови 
спеціальної підготовки, що передбачається використовувати у визначеній системі, то методи 
навчання в таку систему додатково не вводяться. При формуванні ж системи навчання по 
конкретній спеціальній дисципліні повною мірою будуть входити форми і методи, що 
сприяють інтенсифікації навчального процесу. Відповідно до мети дослідження ми 
спробуємо проаналізувати їхній вплив на інтенсифікацію навчального процесу на військових 
кафедрах(факультетах, інститутах) цивільних ВНЗ. 

З вище викладеного можна зробити висновок, що при розробці дидактичних умов 
спеціальної підготовки військових фахівців у системі цивільних ВНЗ необхідний системний 
підхід, що дозволить забезпечити в кінцевому результаті професійну підготовку військового 
фахівця з гарантованою якістю. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ В 

ВУЗАХ 
 
В статье методологически обоснованы психолого-педагогические условия процесса 

специальной подготовки офицерских кадров в вузах. При определении содержания специальных 
дисциплин военных кафедр вузов необходимо исходить из методологических основ, 
разработанных педагогической наукой, понимание того, что формирование содержания высшего 
образования является сложным многоуровневым процессом. Содержание образования зависит 
от уровня знаний общества и определяется профилем подготовки специалистов. Под моделью 
специалиста понимается тот эталон специалиста, к которому необходимо стремиться в 
процессе практической деятельности вуза. 

Ключевые слова: военные кафедры (факультеты, институты), модель специалиста, 
офицеры запаса, педагогические системы, педагогический процесс, студент. 
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ВЫСШИЕ ШКОЛЫ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ НА 
 РУБЕЖЕ XX И XXI ВЕКОВ. ОЧЕРК ПРАВИЛ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Статья раскрывает сложность системы образования Германии. Основой для этого 

состояния являются культурная разница земель, принимаемая властями республики. Мы имеем 
дело с 16 различными системами образования в рамках одного государства. Это разнообразие 
затрудняет описание всех процессов в образовании. Невозможными становятся обобщения по 
стране в целом. Автор использовал как пример систему образования Гессен. Это разнообразие 
является уникальной возможностью для интересных исследований и образовательных анализов. 

Ключевые слова: образовательная система, ФРГ, Гессен, законадательные документы 
 
Высшие школы в ФРГ имеют неоднократно свой генезис и историю еще в 

средневековье. Начинается она, в это время, возникновением многих университетов. Однако 
истории их создания другие. 

Самым старым университетом является Университет в Хайдельберге (Ruprecht – Karls 
– Universität Heidelberg)  открыт в 1386  году и действующий до сих пор.  (Информация 
находится на официальном сайте университета ─ www.uni-heidelberg.de). Год раньше, 23 
октября, Папа Урбан VI подписал связанные с этим документы. Учится там сейчас 24 863 
человека. (Информация находится на официальном сайте Конференции Ректоров Высших 
учебных заведений Республики ─ www.hrk.de). 

Вторым, взяв во внимание время существования, является Университет в Кельн 
(Universitätzu Köln) основан в 1388 году. Разница между генезисом этих учреждений 
незначительна. Университет в Хайдельберге, возник благодаря инициативе и деятельности 
тогдашнего владельца этих земель – князя Рупрехта I. Совсем по другому было с вторым 
учреждением. В Кельн инициаторами и основателями университета были граждане этого 
Города. (Информация находится на официальном сайте университета ─ www.uni-koeln.de). 
Это, до сих пор действующее учебное заведение, является вторым по количеству студентов, 
такого типа учреждением в ФРГ. Сейчас в нем учится 42 133 студента. Первым в ФРГ, взяв 
во внимание вышеупомянутый критерий, является Университет в Мюнхен насчитывающий 
43 807 лиц [1, стр. 145] (не берем во внимание Университета в Хаген, предлагающего 
дистанционное обучение– 62 954). 

Следующими университетами, если берем во внимание год основания, являются: 
· Университет в Вюрцбурге, основан в 1402 году (www.uni-wuerzburg.de) ─  19 861 

учащийся, 
· Университет в Липске, основан в 1409 году (www.uni-leipzig.de) ─ 25 866 учащихся, 
· Университет в Ростоке, основан в 1419 году (www.uni-rostock.de) ─ 14 407 учащихся. 
Для наших рассуждений очень важной является форма системы образования на самом 

высоком уровне, на третьем уровне, который называется «терцией» (Tertiärbereich). Ее 
регулируют относительные законы. Неоднократно они являются совсем другими, чем законы 
определяющие «форму» других уровней обучения. Основное правило находится в статье 5, 
абзац 3 Конституции (Grundgesetz) Республики. (В свободном переводе: Искусство и 
знания, научные исследования и наука свободны.  Свобода науки не освобождает от 
верности Конституции). Оно  гарантирует свободу процесса обучения и научных 
исследований. Эта ничем неограниченная свобода приобрела, в условиях общественной 
жизни демократического государства, более конкретную форму.   

Стоит в этом месте объяснить термин культурного начальства федеральных земель. 
Этот термин обоснован традицией. Принадлежит она каждой конкретной земле 

Республики. Каждая федеральная земля  имеет свои службы, полицию, процедуры и даже 

http://www.uni-wuerzburg.de/
http://www.leipzig.de/
http://www.uni-rostock.de/


 

 253 

полицейские мундиры, а также разницы в системе образования. Система образования 
основывается в целом на правилах функционирующих в конкретной федеральной земле. 
Лишь Министр культуры отвечает за все, что случается на его территории. Введение каких-
нибудь изменений в систему образования Республики, нуждается в согласии 16 лиц. Это 
министры федеральных земель. Основным документом становятся, в этих условиях, 
конституции отдельных федеральных земель, законы государственных парламентов, 
распоряжения касающиеся обучения. 

Принцип «культурного начальства федеральных земель», которого нельзя изменять по 
отношению к разного типа школам (В ней говорится, что школьная система подчиняется 
непосредственно Министерству Культуры в Государственных Управлениях Объединенных 
Земель а не Правительству Республики), по отношению к третьему уровню обучения 
поддается «смягчению».  

К этому привела статья 75, абзац 1 Конституции (Grundgesetz) [8, стр. 36]. Она говорит 
о том, что Республика имеет право вводить изменения в общие правила, которые регулируют 
функционирование системы высших школ. С точки зрения властей федеральных земель, это 
обозначает, значительную самостоятельность учреждений такого типа. Примером может 
быть законное положение высших школ в Гессен. Мы выбираем эту экземплификацию, 
потому что знаем, что рассуждения на уровне всей Республики невозможны из-за принципа 
культурного начальства федеральных земель. В определении законного положения в Гессен, 
поможет нам, сравнительно новый документ, утвержден в ноябре 1998 года, Закон о высших 
учебных заведениях в Гессен (HessischesHochschulgesetz). В сокращении это HHG.  В этом 
документе в § 1 [14] написано, что высшие школы этой федеральной земли являются 
предметами общественных законов и подвергают юрисдикции Гессен. Государственная 
власть имеет также право признавать вышеуказанным школам статус публичных или 
частных школ. В этом разделе можем прочитать также, что каждое такого типа учреждение 
может функционировать на основе правила автономии, конечно в рамках действующих 
законов.  

Педагогическая литература соглашается разделить высшие школы (Hochschulen) на: 
академические и профессиональные. 

Многие авторы [5, стр. 270]  подчеркивают, что говоря о третьей степени обучения 
(Tertiärbereich) нельзя забывать о ряде учреждений, которые ведут свою деятельность на 
основе продолжения, нпр.: профессиональные академии (Berufsakademi). 
(Профессиональные академии действуют в восьми землях, объединяя академическое 
образование совместно с профессиональной практикой. Тем самым подобны 
Профессиональным школам, где обучение проходит также в «двойной» системе 
образования. - im Sinneeinesduelen Systems).  В ФРГ к высшим академическим школам 
принадлежат: 

– университеты (Universitäten), 
– технические университеты (TechnischeUniversitäten), 
– военные университеты (Universitetän der Bundeswer), 
– основные высшие школы (Gesamthochschulen), 
– медицинские университеты (Hochschulen für Medizin), 
– университеты физической культуры (Hochschulenfür Sport), 
– художественные учебные заведения (Hochschulen für Kunst), 
– музыкальные учебные заведения (Hochschulen für Musik), 
– технические высшие школы (TechnischeHochschulen), 
– высшие теологические школы (Kirchliche und philosophisch-teologische Hochschulen), 
– высшие педагогические школы (PädagogischeHochschulen) [4, стр. 71]. 
Анализируя вышеуказанный список, в большинстве случаев мы в состоянии 

определить, какой характер обучения предлагают эти учреждения. Сомнения могут 
появиться только по отношению к основной высшей школе (Gesamthochschulen). Не 
случайно их название ассоциируется с немецкой основной школой. Эти учреждения 
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являются своего рода дополнением вышеуказанных заведений. Если конкретный человек 
получит аттестат зрелости в основной школе, может продолжать обучение в основной 
высшей школе.  Существенной является информация, что в настоящее время в ФРГ 
существует лишь 6 такого типа высших учебных заведений: Universität Gesamthochschule 
Kassel, Gerhard-Mercator-Universität-Gesamthochschule Duisburg, Universität-
Gesamthochschule Essen, Universität-Gesamthochschule Paderborn, Universität-
Gesamthochschule Siegen и Bergische Universität-Gesamthochschule Wuppertal [11, стр. 157].  

Не анализируя деталей связанных с функционированием этих учреждений, надо 
помнить, что задачей основных школ, возникших в 60 годах было собрать все дети и 
молодежь, так чтобы они могли учиться вместе как можно дольше, индивидуализируя, 
одновременно, их процесс обучения.  

Последний из вышеприведенных типов школ (высшие педагогические школы) 
представляет собой небольшую группу. Эти школы функционируют лишь на территории 
трех земель: Баден-Вюртенберг, Шлезвиг-Гольштейн и Тюрингия. 

Надо помнить, что во второй группе третьего уровня (Tertiärbereich)  находятся,  в 
основном, типично профилированные учебные заведения (пр.: инженерные, гражданского 
строительства, промышленного дизайна и т.п..). В состав этой группы входят также высшие 
профессиональные школы, обучающие персонал публичной администрации. 
(FachhochschulenfüröffentlicheVerwaltung). 

К сожалению, не легко молодому человеку после аттестата зрелости 
(AllgemeineHochschulreife)  решить, в каком учебном заведении он хочет дальше учиться. 
Кроме субъективных факторов (характер, ценности, мотивация, стремления и возможности и 
т.д.) существуют также объективные. Одним из них является разница в процессе обучения в 
академических и профессиональных школах (Fachhochschulen). Разницы не заключаются 
только в, нпр.: подборе методов обучения или контроле процесса обучения, и не относятся 
лишь, нпр.: к самой структуре обучения и даже подбору кадров. Обучение в высших 
профессиональных школах (Fachhochschulen) по сравнению с, нпр. Университетами 
характеризуется: 

1) процесс обучения короче чем в других школах (6 - 10 семестров), 
2) соединение теоретического обучения с обязательной профессиональной практикой 

(она продолжается  6 - 12 месяцев), 
3) занятия проводятся в небольших группах, что исключает анонимность (это наоборот 

по сравнению, нпр:. с лекциями в университете), 
4) выработанные методы контроля результатов обучения, применяемые очень часто, 
5) тесное сотрудничество, особенно в рамках профессиональных практик и подготовки 

к профессии, с экономикой, как в стране, так и в Европе, в особенности по отношению к 
новым технологиям,   

6) времени предназначенного на обязательные занятия, больше по сравнению с 
другими заведениями академического типа, 

7) ранняя специализация, 
8) возможность получения лишь диплома окончания (Diplom, Bachelor, Master) школы 

без возможности продолжения научной деятельности (нпр.:  хабилитации), однако с 
возможностью дальнейшего обучения в заведениях научно-образовательного типа [4, стр. 
72]. 
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Высшие школы находящиеся на территории земель ФРГ 

 
Рис. 1 

Черные цифры, находящиеся над синими столбцам обозначают – количество высших 
профессиональных школ, находящихся на территории данной земли.  

Красные цифры над кольцом обозначают –  часть студентов учащихся в высших 
профессиональных школах по сравнению с учащимися на территории данной земли (выражены в %). 
 

В ФРГ нет вступительных экзаменов в вузы.  О том,  будет ли принят ученик в школу,  
решает аттестат зрелости. В случае высших профессиональных школ допускается другой 
документ похожего типа (FachgebundeneHochschulreife). Сравнивая это, надо взять во 
внимание какой важный количественный размер имеет поднятая нами тема. В ФРГ 
действует 156 высших профессиональных школ (учащихся около 452 000) и 171 заведение 
академического характера (это ок. 1 408 000 студенток и студентов) [10]. (Данная статистика 
не берет во внимание высшие школы государственной администрации. Данные с 2003 года 
говорят о 359 высших учебных заведениях, из них: 99 университетов, 158 высших 
профессиональных школа и 29 высших учебных заведений государственной администрации. 
Эти цифры указаны на сайте федерального статистического управления Германии 
(StatistischeBundesamtDeutschland) - www.destatis.de). Как много могут сказать эти числа в 3-
м пункте вышеуказанной схемы. Рисунок номер 1 (выше), представляет количество высших 
профессиональных школ и количество учащихся по сравнению со всеми учащимися, из всех 
федеральных земель ФРГ в студенческом году 2001/2002. 

Стоит также ориентироваться в динамике изменений чисел относящихся к учащимся. В 
зимнем семестре, студенческого года 2010/2011, во всех вузах было зарегистрировано – 
2 214 112 лиц [1, стр. 145]. Стоит помнить, что целое население ФРГ это 81 880 000 лиц  [1, 
стр. 119]. 

На основе рисунка можно без проблем узнать какие пропорции, но также какие 
различия, в этом отношении, вызывает так называемое культурное превосходство государств 
по отношению к высшему образованию. Подытоживая: в 156 высших профессиональных 
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школах (не включая высших профессиональных школ администрации) обучает 13 236 
профессоров и учится 451 660 молодых людей. Статистические данные, кажется, 
подтверждают разницы в характере обучения в профессиональных школах и университетах. 
Хватит внимательно присмотреться количеству учащихся женщин. В ФРГ среди всех 
выпускников вузов лишь ок. 44% это мужчины.. Можно сказать, с некоторым 
приближением, что на «стартовой линии», взяв во внимание общее количество,  замечаем 
больше женщин чем мужчин. Статистика, касающаяся молодежи высших профессиональных 
школ, дает нам другую картину. Из всей этой группы только 37% это женщины. В учебных 
заведениях университетского типа пропорции больше напоминают те «со стартовой линии». 
В этой группе, среди обучающихся, 50,2%  это женщины. Это несоответствие связано с тем, 
что профессионально-технические училища не только ведут свою деятельность на основе 
тесного контакта с профессиональной практикой, но также их факультеты не были 
модернизированы.  

Стоит отметить, на данный момент, что среди тех, кто получает диплом об окончании 
высшего учебного заведения, только 18,6% это женщины. По отношению ко всем странам 
Европейского союза,  это не самый лучший результат.  Германия в этом отношении на 11  
позиции. Опережают ее, например: Финляндия - 37,7%, Норвегия - 32,7%, Швеция - 32,1%, 
Великобритания - 26,5%. Кроме того, во Франции доля женщин-выпускниц высших учебных 
заведений, также превышает эту в Германии, и достигает 22%. Столь же драматично 
выглядит статистика на последующих уровнях образования. В 1998 году из общего числа 
получивших хабилитации в Германии, только 15,3% принадлежало женщинам. Лиц 
женского пола в немецких университетах со степенью профессора всего 9,5%.  
 Проблему другого рода, которая имеет серьезные последствия, в том числе финансовые, мы 
можем наблюдать, анализируя количество лиц, допущенных к первому году обучения, и 
сравнив его с количеством получивших дипломы.  Несоответствие очевидное.  В 2000  году,  
по меньшей мере, 28% молодых людей начали свое обучение. В то же время, только 16% его 
закончили. Число молодых людей, начинающих обучение выросло и в 2003 году составляло 
32% лиц определенного возраста. Для сравнения, в Польше это число составляет около 60%.  

В зависимости от направления и факультета процент молодежи, не окончившей 
обучения в Германии после его начала, меняется. Медицина оказалась наиболее выгодной 
для молодых людей в этом отношении. Только 8% от общего количества, принятых на выше 
упомянутый факультет, не получили дипломов. Тем не менее, если берем во внимание 
педагогику, расположенную в середине ранее данного рейтинга, этот показатель составляет 
28%. Верхушкой этой «лестницы» являются филологические и социальные науки - oк. 42% 
(почти половина молодых людей не заканчивает обучение в  высших учебных заведениях!).  

Следует иметь в виду, что затраты на обучение человека в Германии, в среднем, 
составляют 8200 евро в семестр. Обучение в медицинском учебном заведении, на основе 
мировой статистики, является самым дорогостоящим для государственного бюджета. Его 
реализация влечет за собой оплаты размером в 28 000 евро в семестр на одного 
обучающегося. 

Классификация причин, по которым молодые люди покидают стены высшего учебного 
заведения,  выглядит следующим образом (автор принял во внимание только первые три 
позиции): 

- финансовые проблемы - 17% молодых людей  
- смена профессиональной ориентации - 17% опрошенных, 
- слишком малая мотивация продолжения дальнейшего обучения для 16% молодых 

людей является достаточным основанием для ее прекращения. 
Принимая во внимание разнообразие предложений учебно-образовательных программ 

данного уровня в Федеративной Республике Германия, мы не должны забывать о 
деятельности Научного совета (Wissenschaftsrat). Он осуществляет свою деятельность на 
федеральном уровне с 1957 года. С февраля 1991 в расширенном, "новыми" землями, 
составе. Совет дает рекомендации, относящиеся к содержанию, структуре и планомерному 
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развитию образования, науки и научных исследований. Они относятся также к координации 
этой деятельности между землями и самой республикой. Рекомендации могут включать в 
себя даже конкретные вопросы, такие как бюджетные предложения. 

Научный Совет (54 лица) разделен на две комиссии: 
– административную (Verwaltunskommissin), 
– научную (Wissenschaftskommissin). 
В штат первой входят 22 лица, являющиеся представителями федеральных земель (16 

лиц) и власти Республики (6 лиц). В штат Научной комиссии входят 32 человека, 
являющиеся представителями, как публичной, так и научной жизни. Среди них 22 (люди 
науки) надо было получить совместное поручительство разных научных и 
исследовательских организаций. (Deutsche Forschunsgemeinschaft – DFG, Max-Planck-
GesellschaftzurFörderung der Wissenschaften – MPG, Hochschulrektorenkonferenz – HRK, 
ArbeitsgemeinschaftfürGroßforschungseinrichtung). Остальные лица это люди связанные с 
публичной жизнью, и принимающие участие в деятельности  Научного Совета по 
поручительству Государственных Управлений и Федерального Управления.  
Решения Совета принимаются большинством в две трети голосов. Однако, и в этом вопросе, 
важным является одно обстоятельство. Весь Совет, в полном составе, располагает не 54 
доступными голосами, исходя из его состава, а 64. Получение, в таком случае, большинства 
голосов является более сложным и требует "дополнительного" консенсуса. Число 64, 
вытекает из того, что в административном комитете 6 представителей правительства 
Германии имеет в своем распоряжении 16 голосов. Легко догадаться, учитывая состав этого 
комитета и правила отбора его членов, это организация утверждающая рекомендации для 
национальных  управлений и Правительства Федеративной Республики Германия. Надо 
заметить, что она занимается также политикой связанной с обучением и образованием. 
Следует помнить что - это всего лишь рекомендации! 

Возвращаясь к гессенским реалиям стоит заметить, как распределение высших учебных 
заведений регулируется законом об образовании этой земли. Основным документом, в 
данном случае, является Гессенский закон о высшем образовании (HessischeHochschulgesetz) 
в сокращении HHG. Он был принят парламентом (Landtag) 3 ноября 1998 года, с 
изменениями от 31 июля 2000 года. Закон был опубликован (эквивалент нашего свода 
законов) в Gesetz- иnd Verordnungsblattfürdas Land Hessen известным в сокращении GVBl.  
Таким образом оригинальное название вышеуказанного закона имеет следующий вид: 
HessischeHochschulgesetz (Hochschulgesetz – HHG – ) vom 3. November 1998 (GVBl. I s. 431, 
559)  in der Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I s. 371). 

В § 2 можем прочитать, что высшими школами земли Гессен являются: 
1. Университеты: 
- Технический университет в Дармштадт (Technische Universität Darmstadt), 
- Университет им. Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне (Johann 

Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main), 
- Университет им. Юстуса Либига в Гиссен (Justus-Liebig-Universität Gießen), 
- Высшая школа в Кассель (Universität Gesamthochschule Kassel), 
- Марбургский университет им. Филиппа (Philipps-Universität Marburg). 
2. Высшие художественные учебные заведения: 
- Высшая школа музыки и сценического искусства во Франкфурте-на-Майне 

(Hochschulefür Musik undDarstellende Kunst Frankfurt amMain), 
-  Высшая художественная школа в Оффенбах-на-Майне (HochschulefürGestaltung 

Offenbach amMain) {занимающаяся в главном визуальной коммуникацией}. 
3. Высшие профессиональные школы: 
- Высшая профессиональная школа в Дармштадт (Fachhochschule Darmstadt), 
- Высшая профессиональная школа во Франкфурте-на-Майне (Fachhochschule Frankfurt 

amMain), 
- Высшая профессиональная школа в Фульде (Fachhochschule Fulda), 
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- Высшая профессиональная школа в Гиссен-Фридберге (Fachhochschule Gießen-
Friedberg), 

- Высшая профессиональная школа в Висбаден (Fachhochschule Wiesbaden). 
Картина структуры обучения в ФРГ в так сокращенном представлении, конечно, 

выглядит скудно. Чтобы понять это в целом, хватит привести лишь одну статистическую 
информацию, которая говорит, что в 1994 году на территории Германии функционировало 
около 100 разного типа школ [9, стр. 80]. 

Гессен не является никаким исключением. В книге изданной городом Дармштадт 
читаем, что в вышеуказанном городе находится, совместно со школами для взрослых, 16 
разного типа школ [2]. 

В этой статье я намеревался, с одной стороны показать основные данные и процессы 
касающиеся обучения на уровне высших школ, с другой показать разновидности обучения 
Федеральной Республики Германия. Я надеюсь, что моя работа приведет к росту 
заинтересованности этим вопросом. Я не хотел как-то специально заняться этим вопросом, 
это вытекало из определенных нужд и ожиданий. Система образования в Германии так 
разнообразна, что нам удастся без затруднений наблюдать, исследовать и анализировать эти 
процессы и явления, которые являются для нас существенными. Однако изменение 
территории исследований, из одной земли на другую, дает нам неповторимую возможность 
заметить результаты многих факторов. Если эта большая система образования была бы 
однородной, мы не могли бы заметить, ни ряда элементов и результатов их действия, ни их 
присутствия.  
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к.гум.н. Галговскі Андрій 

ВИЩІ ШКОЛИ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА НА РУБЕЖІ XX І XXI 
СТОЛІТЬ НАРИС ПРАВИЛ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 
Стаття розкриває складність системи освіти Німеччини. Основою для цього стану є 

культурна різниця земель, яка приймається владою республіки. Ми маємо справу з 16 різними 
системами освіти в рамках однієї держави. Ця різноманітність утрудняє опис всіх процесів в 
освіті. Неможливими стають узагальнення по країні в цілому. Автор використав як приклад 
систему освіти Гессен. Ця різноманітність є унікальною можливістю для цікавих досліджень 
та освітніх аналізів. 

Ключові слова: система освітня, ФРН, Гессен, законодавчі документи. 
 

Gałkowski Andrzej, Ph.D. ,Vice-Rector for general affairs of Pawel Wlodkowic University College 
HIGHER EDUCATION IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY THE TURN OF XX AND 
XXI CENTURIES SKETCH OF THE RULES 

 
The text shows complexity of the education system in Germany. The basis for such state of affairs 

are distinct cultural lands, respected by the authorities of the Republic. We are dealing with 16 different 
education systems within the same state. This diversity makes it difficult description of all processes in 
education. Generalizations are not applicable to the whole country. Author used the example from the 
education system Hesse. That diversity is also a unique opportunity for interesting research and 
educational studies. 
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ПОСИЛЕННЯ ІДЕОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИХОВАННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – ВИМОГА ЧАСУ 
 

Сьогодні в Україні відбувається зіткнення різних ідеологій, а не пошук їхньої спільної 
основи. Ідеологічна багатоманітність ні означає відсутність будь-якої ролі держави в 
ідеологізації суспільства. Суспільні перетворення без ідеологічного забезпечення не матимуть 
необхідного позитивного результату. Робота з особовим складом Збройних Сил потребує 
посилення ідеологічної складової. Основою цієї роботи може стати інтегративна ідеологія, 
тобто ідеологія більшості громадян України. 

Ключові слова: ідеологія, ідеологічна робота, збройні сили, захист Вітчизни.  
 

Постановка проблеми. Успішність реалізації заходів реформування і розвитку 
українського війська безпосередньо залежить від того, наскільки ефективною буде соціальна 
та гуманітарна політика у Збройних Силах. Саме реалізація адекватних заходів у 
гуманітарній сфері дозволяє пом’якшити негативні наслідки військового будівництва, 
забезпечує ефективну взаємодію із громадськістю та належну підтримку 
військовослужбовцями заходів реформування. 

Актуальність проблеми обумовлена тим, що, існуюча система роботи з особовим 
складом Збройних Сил потребує посилення ідеологічної складової виховання особового 
складу, спрямованої на формування світогляду воїна – захисника Вітчизни, громадянина і 
патріота, усвідомлення ним особистої відповідальності за захист Батьківщини. «Потребує 
відновлення системоутворюючий елемент формування духовного потенціалу Збройних Сил, 
яким є ідеологічна робота» [1].  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ідеології в Збройних Силах 
вивчалося в межах різних наук: історії (Ю.М. Візітів, Б.М. Галайко, В.С. Виздрик, 
В.М. Футулуйчук, В.О. Шайкан, В.М. Чоп, А.В. Федорук), політології (В.Ж. Богайчук), 
філософії (С.С. Семенов). Бебик В. М. стверджує, що політичні ідеології становлять основу 
політики, оскільки постають у формі раціонально-ціннісної мотивації політичної поведінки. 
Дослідники ідеології І.С.Дзюбко, К.М. Лемківський говорять про її універсальність та вплив 
на політику, про діалектичну єдність ідеології та владних відносин. В.Ф.Цвих, О.В. 
Батрименка вказують на те, що –ідеології можуть виступати як засіб єднання, консолідації 
соціальної групи, класу, суспільства, так і бути джерелом конфронтації між ними. Піча В.М., 
Хома Н.М.. пропонують для мобілізації українського суспільства на період реформ 
інтегративну ідеологію,  яка ґрунтується на духовності народу та відповідних моральних 
цінностях,  що притаманні йому.   Водночас,  проблема ідеології в сучасних Збройних Силах 
України й досі залишається не дослідженою. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування необхідності посилення 
ідеологічної складової в діяльності Збройних Сил України. Об’єктом є ідеологія в Збройних 
Силах, а предметом – особливості ідеологічної складової виховання військовослужбовців 
Збройних Сил . 

Яка ж ідеологія може бути покладена в основу формування у військовому середовищі 
системи світоглядних ідеалів, цінностей та орієнтирів в інтересах ефективного вирішення 
завдань оборони України? Чи не протирічить це конституційним положенням не визнання 
державою жодної ідеології, адже Збройні Сили є інститутом держави? 

Виклад основного матеріалу дослідження. Жодна влада не обходиться без ідеології, 
що надає їй доцільного характеру,  орієнтуючи громадян на певну систему цінностей,  норм 
поведінку, відповідний образ життя. Ідеологія повинна  відповідати життєвим реаліям . 
Сьогодні в Україні існують різні форми власності, політичний плюралізм, багатопартійність, 
що передбачає також існування ідеологічного різноманіття, конкуренцію ідеологій. 

Виходячи із положень «Загальної Декларації прав людини», прийнятій у 1948 році 
ООН,  про те,  що кожна людина має право на свободу переконань і на їх вільне виявлення 
Конституція України  в статті 15 визначає: «Суспільне життя в Україні ґрунтується на 
засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може 
визнаватися державою як обов'язкова…» [2]. 

Словники, як правило, тлумачать ідеологію як систему поглядів на природу, 
суспільство, особу, цінності, цілі та способи досягнення їх, зумовлених, насамперед, 
виробничими відносинами суспільства. Філософський енциклопедичний словник визначає 
ідеологію як «сукупність політичних, економічних, правових, моральних, естетичних, 
філософських, релігійних та інших поглядів, що виражають інтереси соціальних груп, націй, 
індивідів тощо» [3].  

Словник іншомовних слів дає таке тлумачення: «Ідеологія – система політичних, 
правових, морально-етичних, релігійних, естетичних і філософських поглядів, ідей, 
теоретичних засад, які кристалізуються на теоретичному рівні суспільної свідомості» [4]. 
Термін «ідеологія» (від грецьк. «idea» – поняття і «logos» – наука, значення) запровадив 
французький дослідник А. Дестют де Трасі (1754-1836), який розумів під нею вчення про ідеї 
або систему ідеологічних уявлень про світ. У ті часи «наука про ідеї» означала дослідження 
орієнтацій певних соціальних груп у конкретно-історичних умовах. Згодом поняття 
«ідеологія» – твердження щодо цінності й фактів, актуальних для певного суб’єкта політики 
(соціальної групи, партії, індивіда), – набуло соціальної ваги, протиставивши себе релігійній 
вірі.  Пізніше це поняття пов’язувалося з мобілізацією політичної поведінки людей.  І в 
сучасному розумінні можна стверджувати, що політичні ідеології становлять основу 
політики, оскільки постають у формі раціонально-ціннісної мотивації політичної поведінки 
[5].  

Дослідники ідеології говорять про її універсальність та вплив на політику, про 
діалектичну єдність ідеології та владних відносин. «Ідеологія це вчення про ідеї, системне 
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вираження ідей, що відображають суспільне життя, інтереси різних соціальних спільнот. 
Ідеологія - упорядкована, струнка система поглядів, які виражають ставлення до дійсності, 
цілі й програми, спрямовані на закріплення, розвиток чи зміну даних суспільних відносин. 
Ідеологія, як і політика, має універсальний характер, тобто здатна охоплювати 
найрізноманітніші галузі думки, діяльності, поведінки, визначним їх спрямованість, цілі й 
засоби. Ідеологія вказує політиці систему ідеалів та цінностей, до якої остання має прагнути» 
[6, с. 322, 390]. «Ідеологія – це духовний фундамент , на якому будується свідомість людини. 
Кожна спільнота має свою ідеологію і жодні зміни у суспільному житті не спроможні 
знищити те,  що закладається у природі людини –  потребу в ідеології як усвідомленій меті 
суспільної діяльності. Ідеології можуть виступати як засіб єднання, консолідації соціальної 
групи, класу, суспільства, так і бути джерелом конфронтації між ними… Ідеологія це 
конституйований елемент політики, тому її не можна відокремити від влади і владних 
відносин» [7, с. 424, 426]. 

Сьогодні в Україні відбувається зіткнення різних ідеологій, а не пошук їхньої спільної 
основи. Але ідеологічна багатоманітність ні означає про «…відсутність будь-якої ролі 
держави в ідеологізації суспільства. Сьогодні це поняття набирає певної значущості , маючи 
як теоретичне, так і прикладне значення. Суспільні перетворення без відповідного 
ідеологічного забезпечення  в умовах України не матимуть необхідного позитивного 
результату. Усвідомлюючи сумні наслідки колишньої (радянської, комуністичної) 
заідеологізованості всіх сфер суспільного життя, окремі політики України наголошували на  
деідеологізації. Внаслідок такого підходу маємо ситуацію, коли в надзвичайно 
політизованому та ідеологізованому суспільстві, де діє велика кількість партій та 
громадських організацій, лише державу намагаються вивести за межі будь-якої ідеології» [8].  

Таким чином, жодна влада не обходиться без ідеології, яка орієнтує громадян на певну 
систему цінностей, норм поведінки, відповідний спосіб життя. Ідеологія інтегрує 
суспільство. Яка ж ідеологія може об’єднати суспільство? Стрижнем об’єднуючої, 
інтегративної ідеології в Україні може стати українська національна ідея, ідея захисту 
Вітчизни. Вона й буде універсальною ідеологемою для суспільства. Закріплення такої ідеї у 
свідомості мас дозволило б об‘єднати навколо неї й інші цінності (національні, патріотичні 
тощо). Конституція України в ст. 17 визначає, що «Захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього Українського народу», а стаття 65 – «Захист Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є 
обов'язком громадян України». Тобто в реалізації цієї ідеї приймають участь всі громадяни 
України [1].  Реалізувати ці конституційні положення без проведення ідеологічної роботи з 
населенням,  у тому числі з військовослужбовцями Збройних Сил,  – неможливо.  А якщо всі 
державні інститути будуть деідеологізовані? 

Водночас, постає питання: яку систему ідеалів та цінностей (ідеологію) брати за 
основу, пам’ятаючи конституційне положення не визнання державою жодної ідеології? У 
зв’язку із цим постає проблема розробки нової системи ціннісних орієнтацій, ідеалів, не 
відірваних  від політичного життя. Вчені пропонують для мобілізації українського 
суспільства на період реформ інтегративну ідеологію, «…що ґрунтується на духовності 
народу та відповідних моральних цінностях, що притаманні йому. Така ідеологія не повинна 
обмежуватися змістом тієї чи іншої доктрини, закріплювати перемогу певної ідеології, а 
зобов’язана забезпечити умови їх існування та діалогу. Загальнонаціональна ідеологія не 
може бути згодою всіх окремих ідеологій, оскільки існують ідеології недемократичні, ті, що 
не приймають умов демократичного діалогу. Тому інтегративна ідеологія – це ідеологія не 
всіх, а більшості» [8, с. 215-216]. 

У своєму виступі Президент України  на урочистостях з нагоди Дня Соборності та 
Свободи України 22 січня 2013 року підкреслив: «Ми можемо мати різні точки зору. Нас 
можуть розділяти сотні кілометрів.  Але ми усі –  єдиний український народ.  Наші 
сьогоднішні дії визначаються не тільки минулим. Сильними стають тільки ті народи, які 
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вірять у свою перспективу. Наше завдання – забезпечити реальну економічну та політичну 
незалежність, зміцнювати демократію та верховенство права, ствердитись як молода, сильна 
сучасна держава в Європі та у світі». Без чітко визначеної ідеології і проведенні ідеологічної 
роботи досягти вирішення подібного завдання уявляється проблематичним. 

Через які ж напрями здійснювати ідеологічну роботу? У Збройних Силах України 
Міністр Оборони України своїм наказом визначив інформаційно-пропагандистське 
забезпечення; військово-патріотичне виховання; культурно-просвітницьку роботу та захист від 
негативного інформаційно-психологічного впливу. На наш погляд, найбільш актуальним є 
військово-патріотичне виховання, у процесі якого здійснюється вплив на свідомість і 
поведінку військовослужбовців з метою формування патріотизму через виховання високих 
громадянських, моральних, психологічних, військово-професійних і фізичних якостей, 
необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу в інтересах всебічного 
розвитку суспільства і Збройних Сил України.  

Важливість ідеологічної роботи визначена у нормативних документах. Це констатує 
Закон України «Про оборону .України». У ст.3 зазначається: «Підготовка держави до 
оборони в мирний час включає: «…військово-патріотичне виховання громадян України, 
підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової 
служби». 

Воєнна доктрина України (в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 року) 
одним із пріоритетних напрямів підготовки держави до збройного захисту національних 
інтересів визначає: підвищення ефективності військово-патріотичного виховання громадян 
України, забезпечення престижу військової служби, вдосконалення системи 
життєзабезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань. Результативність 
реалізації цього доктринального напряму досягається через забезпечення соціально-правових 
гарантій військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил, створення умов 
для розвитку культури і духовності у військах, військово-патріотичного виховання, 
організації співпраці органів військового управління з інститутами громадянського 
суспільства. 

Нині мало хто займається ідеологічною роботою, особливо з молоддю. Нехтування 
цією справою має негативні наслідки. Людська свідомість, як і природа, не терпить вакууму, 
і він неминуче заповнюватиметься певним змістом, який не завжди буде позитивним. 
Особливо це характерно для молоді. На сучасному етапі проблеми соціально-економічного 
становища українського суспільства, знецінення традиційних моральних цінностей, 
пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, зокрема через засоби масової 
інформації, невизначеність в оцінці подій історичного минулого українського народу 
негативно впливають на моральні та патріотичні переконання населення. Дані соціологічних 
досліджень (проведено соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 2010 року) засвідчують, 
що рівень патріотизму народу України є недостатньо високим. Серед молоді у віці 18–29 
років показник готовності до еміграції становить 50,4%,  а у віковій групі 30–39  років –  
42,4%. Таким чином, серед вікової категорії, від якої залежить майбутнє України, практично 
кожен другий допускає для себе можливість еміграції.  

Сьогодні з’являються не притаманні нашому народу такі явища,  як неофашизм;  
молодіжна субкультура екстремального характеру, що протиставляє себе решті суспільства; 
ксенофобія, що проявляється у ненависті до штучно створеного «образу ворога». У 
суспільстві, включаючи й військове середовище, виникають конфлікти під час зіткнення 
різновекторних ціннісних установок та цільових орієнтацій, які базуються на типі світогляду, 
життєвої стратегії, досвіду, стереотипах світосприйняття тощо. Відсутність інтегруючої 
ідеології, нехтування загальноприйнятою системою норм і цінностей не сприяє зміцненню 
зв’язків між людьми, молоді та представників старшого покоління, збереженню 
спадкоємності, військово-патріотичному вихованню. Окремі засоби масової інформації не 
завжди керуються інтересами суспільства і держави.  
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Достатньо навести декілька прикладів. Так, у лютому-березні 2013 року на телеканалу 
«Україна» відбулася трансляція 5 серій документального фільму І. Кобрина «1941. 
Заборонена правда», які викликали бурхливі дискусії. Зрозуміло, що ст.34 Конституції 
України гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань. Але ж ця стаття вказує і на необхідність здійснення обмежень з метою захисту 
репутації або прав інших людей. У цьому фільмі версія подій, пов’язаних із початком Другої 
світової та Великої Вітчизняної війн ображає фронтовиків,  принижує їх вклад в Перемогу,  
тенденційно, однобоко висвітлює причини подій того часу. Пропонується не вважати святом 
9 травня.  

Під час обговорення фільму в якості експертів на телемости запрошуються особи, які 
поза законом покинули свою Батьківщину і, зрозуміло, оцінку війні дають суб’єктивно, без 
документальних фактів виражають свої ідеологічні погляди щодо дійсності, ставляючи за 
мету тільки очорнити той складний період історії. Такі особи ігнорують Закон «Про 
увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». Вимога статті 1 цього 
Закону визначає,  що «День Перемоги (9  Травня)  –  державне свято.  День Перемоги є днем 
торжества безсмертного подвигу народу-переможця над фашизмом, всенародної пам’яті про 
його боротьбу за свободу і незалежність Батьківщини. Шанобливе ставлення до пам’яті про 
Перемогу і ветеранів Великої  Вітчизняної війни є священним обов’язком держави» [9]. 
Подібні фільми аж ніяк не сприяють виконанню Указу Президента від 19.10.2012 року «Про 
заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», 
патріотичного виховання молоді, виховання шанобливого ставлення до пам’яті про 
Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни, а також вивчення героїчних сторінок історії 
Українського народу у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років. 

Шляхи вирішення проблем патріотичного виховання молоді визначили автори 
Концепції національно-патріотичного виховання молоді, яка затверджена Міністерством 
України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством оборони України, Міністерством культури і туризму України 27.10.2009 [10]. 
Водночас, багато положень цієї Концепції викликає непорозуміння.   

Так, у документі підкреслюється, що національно-патріотичне виховання формується 
на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки 
визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту. Концепція 
передбачає створення цілісної системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом 
реалізації таких виховних завдань: утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки 
ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у 
відстоюванні ідеалів свободи та державності України та її громадян від княжої доби, 
Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Січових 
стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності. Але в авторів Концепції 
чомусь не знайшлося жодного слова про армію, яка перемогла фашизм під час Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років. Без їх перемоги не було б незалежної України. Наведемо 
дані з енциклопедії: «Під час Великої Вітчизняної війни Радянського Союз 1941-1945 р. з 
більш ніж 12  тис.  осіб,  удостоєних звання Герой Радянського Союзу за мужність і відвагу,  
виявлені в боях проти гітлерівських загарбників, українців понад 2 тис. Із 113 двічі Героїв 
Радянського Союзу в боях на території України брали участь 83; 32 з них є українцями та 
уродженцями України. З-поміж трьох тричі Героїв Радянського Союзу (О. Покришкін, І. 
Кожедуб, С. Будьонний) уродженцем України є маршал авіації І. Кожедуб, ім’я якого 
занесене в книгу рекордів Гіннесса» [11, с. 94.].  

23 лютого 2010 року в газеті «Народна армія» з’явилася стаття Н. Філіпчук «Чи 
народився Матросов в Україні?» Автор зробила велику роботу щодо уточнення окремих 
сторінок біографії Героя Радянського Союзу Олександра Матросова. Але наскільки ця стаття 
буде сприяти патріотичному вихованню молоді, якщо вона спрямована на розвінчування 
Героя? Соціальна значимість знайдених негативних фактів авторки статті тьмяніє у 
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порівнянні з пошуковою роботою Євгена Гербича, який відшукав імена 850 червоноармійців, 
котрі загинули в німецькому полоні [12].  

Останнім часом в періодичних виданнях з’являється багато публікацій з 
неоднозначним трактуванням підпільного руху на сході України у роки війни. Заголовки 
окремих з них говорять самі за себе,  наприклад:  «Молода гвардія»  –  роман про ОУН?»,  
«Олег Кошовий комісаром «Молодій гвардії»  ніколи не був...»,  «Більшовицьке підпілля:  
зеро, брехня», «Молода гвардія» – це видумка Фадєєва» тощо. Всупереч фактам і архівним 
документам автори цих публікацій не сприяють консолідації суспільства, а є джерелом 
конфронтації.  

Особливо тісно патріотичне виховання пов’язане з навчально-виховною діяльністю в 
усіх її сферах (у системі загальноосвітньої й вищої школи,  у Збройних Силах тощо).  
Найістотнішим компонентом цього зв'язку є ідеологічна робота з метою формування та 
розвитку любові до Батьківщини, готовності реалізувати себе в інтересах зміцнення 
суспільства й держави. Сучасний період розвитку Збройних Силах України характеризується 
необхідністю запровадження нових підходів до навчання і виховання, організації морально-
психологічного забезпечення  життєдіяльності військ, особливо в умовах недостатнього 
фінансування соціальних і культурних програм. Для вирішення цих питань необхідна 
цілеспрямована діяльність органів військового управління, командирів, штабів, органів по 
роботі з особовим складом усіх рівнів щодо формування у військовому середовищі системи 
світоглядних ідеалів, цінностей та орієнтирів в інтересах ефективного вирішення завдань 
оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності [1]. 

У своєму виступі на розширеному засіданні колегії оборонного відомства 01.3.2013 р. 
Міністр оборони України П. Лебедєв торкнувся питання, що стосується ідеології. «Солдат 
без ідеології – не солдат. У будь-якого військовослужбовця, аби він зміг захистити Вітчизну, 
повинна бути й ідеологічна мотивація. Насамперед йдеться про патріотизм. І питання 
ідеології за значущістю знаходиться поряд з бойовою підготовкою і потребує до себе 
належної уваги» [13]. 

Концепція ідеологічної роботи у Збройних Силах України, яка затверджена Міністром 
Оборони України, визначає основну мету і головні завдання ідеологічної роботи. Так, 
основною метою ідеологічної роботи є досягнення і підтримання високого морального духу 
особового складу Збройних Сил, виховання у військовослужбовців почуття особистої 
відповідальності за захист Вітчизни, розуміння засад державної політики та заходів, що 
здійснюються в інтересах забезпечення національної та міжнародної безпеки.  

Головними завданнями ідеологічної роботи є: 
- формування в особового складу Збройних Сил свідомого розуміння державної 

політики у військовій сфері, виховання патріотизму, особистої відповідальності за захист 
Вітчизни, вірності Конституції України, Військовій присязі, Бойовому Прапору, бойовим 
традиціям, сміливості і мужності, готовності до самопожертви в ім’я Батьківщини; 

- підтримка морально-психологічного стану військовослужбовців і цивільного 
персоналу на рівні, що забезпечує виконання завдань, покладених на Збройні Сили; 

- формування в особового складу цілісного світогляду та активної життєвої позиції; 
- сприяння формуванню позитивного іміджу Збройних Сил у суспільстві та 

посилення їх авторитету; 
- згуртування військових колективів, формування у військовослужбовців і цивільного 

персоналу особистих якостей, які забезпечують бездоганне виконання ними службових 
обов’язків, дотримання військової та трудової дисципліни; 

- створення належних соціальних і правових умов життєдіяльності 
військовослужбовців і цивільного персоналу, забезпечення їх соціально-психологічної 
адаптації до специфічних умов і характеру виконання службових обов’язків; 

- формування сприятливої суспільно-політичної обстановки в місцях дислокації 
військових частин; 
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- формування у військовослужбовців морально-психологічної стійкості, надання їм 
необхідної психологічної допомоги; 

- захист військовослужбовців та цивільного персоналу від негативного інформаційно-
психологічного впливу. 

Висновки. Робота з особовим складом Збройних Сил потребує посилення 
ідеологічної складової.  Основою цієї роботи може стати інтегративна ідеологія,  тобто 
ідеологія більшості громадян України, що дбають про забезпечення прав і свобод людини та 
гідних умов її життя, піклуються про зміцнення громадянської злагоди. Виконання цих 
завдань можливе тільки через проведення ідеологічної роботи, заходів щодо своєчасного 
доведення і роз’яснення суспільно значущої інформації військовослужбовцям, 
організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку особового складу щодо 
формування патріотизму, формування та розвиток військових традицій. Створення системи 
ідеологічного впливу на особовий склад Збройних Сил забезпечить усвідомлення кожним 
військовослужбовцем необхідності дотримання вимог Конституції України та законів 
України у воєнній сфері, Військової присяги, виконання поставлених завдань та особистої 
відповідальності за захист Вітчизни. 
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Дорохов Н.С. 

УСИЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВОСПИТАНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

 
Сегодня в Украине происходит столкновение разных идеологий, а не поиск их общей 

основы. Идеологическое многообразие не означает отсутствие роли государства в 
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идеологизации общества. Общественные преобразования без соответствующего 
идеологического обеспечения не будут иметь необходимого позитивного результата. Работа с 
личным составом Вооруженных Сил требует усиления идеологической составляющей. Основою 
этой работы может стать интегративная идеология, то есть идеология большинства 
граждан Украины. 

Ключевые слова: идеология, идеологическая работа, вооруженные силы, защита 
Отечества.  

 
 

Dorokhov N.S. 
ENHANCEMENT IDEOLOGICAL COMPONENT MILITARY TRAINING - DEMAND 

TIME 
 
Nowadays there is a clash of different ideologies and there is no search of their common ground in 

Ukraine. Ideological diversity doesn’t mean the absence of any state role in the ideologization of the 
society. Social transformations without ideological support will not have any positive result. The work 
with military personnel needs strengthening of the ideological component. The basis of this work may be 
the integrative ideology that is the ideology of the majority of citizens of Ukraine. 

Keywords: the ideology, the ideological work, the armed forces, the defense of the Motherland. 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 378.147                                                                    к.пед.н. Златніков В.Г. (ВІ КНУ) 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ВПРАВ НА ЗАНЯТТЯХ З ВІЙСЬКОВО-
СПЕЦІАЛЬНОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Стаття присвячена проблемі навчання курсантів вищих військових навчальних закладів 

професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою. У статті розкриваються особливості 
використання ігрових вправ на заняттях з військово-спеціальної мовної підготовки як засобу 
навчання курсантів вищих військових навчальних закладів професійно-орієнтованого аудіювання. 
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, ігрові вправи, імітаційно-ігровий 
підхід. 

 
Актуальність проблеми. Сучасний етап розвитку національної вищої школи 

характеризується посиленням уваги до мовної освіти в країні,  необхідністю формування 
особистості фахівця,  яка відзначалася б свідомим ставленням до іноземної мови,  
мовленнєвою активністю на всіх етапах оволодіння іноземною мовою як засобом 
спілкування, пізнання і впливу, високою культурою спілкування. 

Розв’язання цих завдань безпосередньо пов’язане з реалізацією комунікативної мети 
курсу іноземної мови за професійним спрямуванням, що полягає у формуванні мовленнєвої 
компетентності майбутнього фахівця в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, 
читання, говоріння, письмо). 

Помітний внесок у дослідження проблеми навчання аудіювання зробили М. Вайсбурд, 
Н. Єлухіна, С. Золотницька, В. Сатінова, Л. Цесарський. Окремі питання теорії і практики 
формування аудіативних умінь і навичок знайшли відображення в сучасних дослідженнях 
Г. Архипова, Л. Архипової, Г. Бакушевої, Є. Березенкової, І. Зимньої, В. Ільїної, Ф. Ісхакової, 
Б. Коссова, Г. Чистякової та ін. 
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Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у вивченні можливостей ігрових 
вправ на заняттях з військово-спеціальної мовної підготовки як засобу навчання курсантів 
професійно-орієнтованого аудіювання. 

Виклад основного матеріалу. Переважання у сучасній вищій школі інформативної 
сторони навчання й недооцінка процесуальної сприяють засвоєнню курсантами готових 
знань, що спричиняє несформованість у них умінь використовувати їх у професійних 
ситуаціях.  

Використання у процесі навчання ігрових вправ на основі принципу рольової 
перспективи дає змогу подолати розрив між його інформативною та процесуальною 
сторонами, посилити особистісно-діяльнісний характер військово-спеціальної мовної 
підготовки майбутніх офіцерів. 

Під ігровою вправою ми розуміємо таку вправу, метою якої є формування, 
вдосконалення та розвиток у курсантів навичок та умінь з різних видів мовленнєвої 
діяльності шляхом багаторазового й різноманітного виконання мовленнєвих дій, які стають 
особистісно значущими для суб’єкта навчання.  

Ігрові вправи мають великий методичний потенціал: забезпечують розвиток позитивної 
мотивації навчальної діяльності, створюють позитивний емоційний мікроклімат на занятті, 
забезпечують сприятливі умови для колективної взаємодії. Застосування ігрових вправ на 
заняттях з військово-спеціальної мовної підготовки пов’язано з реалізацією імітаційно-
ігрового підходу навчання. 

Використання імітаційно-ігрового підходу до військово-спеціальної мовної підготовки 
майбутніх офіцерів є важливою умовою навчання курсантів професійно-орієнтованого 
аудіювання. Це пов’язано з тим, що принцип рольової перспективи, який покладено в його 
основу, обумовлює необхідність моделювання курсантами різноманітних імітаційно-ігрових 
ситуацій, що сприяє одночасній активізації і змістового, і діяльнісно-оцінного компонентів 
професійно-орієнтованого аудіювання. Вольові зусилля, які проявляють курсанти, і 
позитивно забарвлений емоційний стан підсилюють вмотивованість та розвиток позитивно-
дієвого ставлення майбутніх офіцерів до оволодіння професійно-орієнтованим аудіюванням 
на заняттях з іноземної мови. 

Психолого-педагогічні дослідження свідчать про те, що рольова перспектива є тим 
механізмом, який управляє, розвиває та стимулює пізнавальну самостійність курсантів у 
навчанні іноземній мові. Імітаційно-ігровий підхід до навчання – це модель формування 
професійного «Я» майбутніх офіцерів, яка забезпечує можливість активної взаємодії 
курсантів між собою та з викладачем. Використання імітаційно-ігрового підходу до 
організації навчання професійно-орієнтованому аудіюванню забезпечує «природній перехід 
студентів з одного типу діяльності (пізнавального) до іншого (професійного), з відповідною 
зміною предмета, мотивів, цілей, засобів і результатів» [1, с.134].  

Сутність навчально-рольової гри, як зазначає Л. Якубовська [6], полягає в спільній 
творчій проблемно-пошуковій діяльності суб’єктів навчального процесу, в ситуаціях, що 
моделюють майбутню професійну діяльність.  

Це обумовлює цінність ігрового підходу для формування та розвитку в майбутніх 
офіцерів умінь професійно-орієнтованого аудіювання. Вона полягає в тому, що під час 
застосування на навчальних заняттях рольових ситуацій, організації ділових ігор курсант 
виступає активним учасником педагогічного процесу, самостійно формулює мету та задачі 
власної діяльності, шукає раціональні способи їх вирішення. Як зазначає О. Усова, кожна гра 
ставить людину у таку позицію, коли її розум працює енергійно, а дії стають організованими 
[5, c. 33]. 

Використання на заняттях з іноземної мови ділових ігор, діалогів, дискусій, рольових 
ситуацій забезпечує розвиток смислової пам’яті, стійкість уваги, активізує мисленнєві 
процеси, і, як зазначає Г. Грищенкова [3], озброює студентів комунікативною стратегією і 
культурою діалогічного спілкування, що є необхідною умовою для якісного виконання 
службових обов’язків. 



 

 268 

З іншого боку, дії студентів під час заняття-гри умовні – вони здійснюються у штучно 
модельованих ситуаціях професійної спрямованості. Але поєднання реальної діяльності з 
умовністю ситуацій, які програються, допомагає зняти емоційну напругу на занятті. Гра 
сприяє оптимізації настрою, позитивних емоцій, збагачує життєвим досвідом, готує до 
успішної адаптації в професійній діяльності та виконанні службових обов’язків.  

Використання імітаційно-ігрового підходу на заняттях з іноземної мови під час 
навчання курсантів професійно-орієнтованого аудіювання цінне не лише для студентів, але й 
для викладачів – моделювання навчальних ситуацій забезпечує цілеспрямоване, оперативне 
та перспективне управління пізнавальною діяльністю майбутніх офіцерів; дозволяє «бачити» 
кожного курсанта, його здатність до вирішення комунікативних завдань, визначати в 
конкретній імітаційно-рольовій ситуації сформованість деяких умінь професійно-
орієнтованого аудіювання. 

Ефективність використання імітаційно-ігрового підходу до навчання курсантів 
професійно-орієнтованого аудіювання пояснюється його основними особливостями, які, як 
зазначає Л.Кондрашова [4, с. 294], полягають у наступному:  

– чіткість дидактичної мети у формі рольової перспективи; 
– структурування навчальної інформації у вигляді імітаційно-ігрової та проблемно-

ситуаційної моделі, реалізації її через програвання різних ролей у комунікативній ситуації, 
максимально наближеної до реальної професійної діяльності; 

– педагогічна взаємодія, співпраця і співтворчість у системі відносин “викладач-
студент”; 

– розмаїтість навчальних ролей, імітаційно-ігрових і проблемно-ситуаційних методів 
навчання; 

– опора на творчій потенціал та індивідуальні можливості студентів при програванні 
навчальних ролей професійної спрямованості; 

– надання студентам свободи вибору навчальних ролей; 
– створення ситуації успіху для кожного з тих, кого навчають, і позитивна оцінка його 

дій при досягненні рольової перспективи. 
Ми підтримаємо точку зору Л.  Гапоненко [2],  яка зазначає,  що імітаційно-ігрові 

ситуації відтворюють реальну атмосферу спілкування, носять проблемний характер, 
сприяють активізації діяльності курсантів. Програвання на заняттях з військово-спеціальної 
мовної підготовки різних ролей, які покладено в основу кожної гри, закріплює у курсантів 
навички іншомовного спілкування, сприяє збагаченню словникового запасу, розвитку 
комунікативної культури, формуванню вмінь орієнтуватися в швидкозмінних ситуаціях 
реального спілкування. Участь майбутніх офіцерів у програванні певних ролей передбачає 
необхідність вислухати співрозмовника, зрозуміти та проаналізувати почуту інформацію, 
виконати наказ або висловити свою думку з певної проблеми. Отже, використання 
імітаційно-ігрових ситуацій забезпечує розвиток у курсантів як продуктивних, так і 
рецептивних видів  іншомовної мовленнєвої діяльності.  

Для студента ігрова діяльність як імітація майбутньої професійної діяльності сприяє 
скороченню часу, який витрачається на перехід від навчальної до практичної діяльності за 
спеціальністю, прискорює процес професійного становлення.  

На заняттях з військово-спеціальної мовної підготовки доцільно використовувати такі 
форми організації імітаційно-ігрового навчання, як прес-конференція, круглий стіл, дебати, 
дискусії за такими темами, як «Участь України в операціях з підтримки миру», «Участь у 
міжнародному тижні НАТО», «Партнерство заради миру», «Перспективи співпраці України з 
НАТО» тощо, а також використовувати програвання рольових ситуацій, пов’язаних з 
вирішенням поточних питань, що виникають під час виконання службових обов’язків.  

Наведемо приклади ігрових вправ.  
· Перед вами карта лондонського метро. Прослухайте пояснення, які даються одному з 

пасажирів. Визначте на карті: 1) на якій станції метро відбувається діалог; 2) до якої станції 
йому необхідно доїхати; 3) якою лінією треба їхати, де робити пересадку та на яку лінію. 
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· Прослухайте діалог між начальником та його підлеглим, який не виконав вчасно дане 
йому доручення. Підлеглий пояснює причини невиконання завдання зовнішніми 
обставинами та розповідає про події, які обумовили ці обставини. Події зображені на 
розданих вам картинках. Завдання: 1) Розмістіть ці картинки у хронологічному порядку. 
Майте на увазі, що він буде відмінний не тільки від того, як картинки розміщені на аркуші, 
але й від того, як події описуються в діалозі. 2) Уявіть себе на місці підлеглого та складіть у 
писемній формі пояснювальну записку на ім’я свого начальника. 

· Уявіть, що ваші друзі поїхали у відпустку та попросили вас щотижня заходити до 
їхньої квартири, записувати усі повідомлення, які були залишені для них на автовідповідачі, 
та передавати інформацію, передзвонивши по телефону туди, де вони відпочивають. 
Прослухайте плівку з декількома повідомленнями для них та занотуйте отримані 
повідомлення. Подзвоніть вашим друзям (партнер у парі) та передайте інформацію (кожний 
курсант у парі прослуховує різні повідомлення). 

· «Ланцюжок». Суть гри полягає у складанні колективної розповіді завдяки логічному 
продовженню думки попереднього оповідача. Почати розповідь може будь-хто. Наприклад, 
учасник пропонує такий початок: «Учора я зовсім випадково зустрів однокласника, якого не 
бачив 10 років. Він упізнав мене перший...». А далі кожен по черзі пропонує своє речення, 
продовжуючи сказане. Всі мають бути готовими включитися в розповідь. Це забезпечує 
стовідсоткову зайнятість групи, оскільки той, хто слухає, будь-коли може стати оповідачем 

· Гра «Знайди назву» (Find the title). Курсанти поділяються на дві групи. Одна група 
курсантів отримує декілька роздрукованих текстів загальновійськової тематики без 
заголовків, а інша – декілька варіантів заголовків. Обсяг текстів розрахований на 3-5 хвилин 
ознайомлювального читання. Курсанти першої групи ознайомлюються зі змістом отриманих 
текстів, друга група тим часом вивчає перелік заголовків. Курсанти першої групи 
розповідають зміст їх текстів, а курсанти другої – слухають і пропонують заголовки, 
обґрунтовуючи свій вибір. Їх партнери з першої групи можуть погодитись чи ні із 
запропонованою назвою. 

· «Віднови текст» (Restore the text). Текст загальновійськової проблематики заздалегідь 
розбивається на декілька частин, що дозволяє змінити їх послідовність. Курсанти 
об’єднуються в мікрогрупи. Кожна група ознайомлюється зі змістом певного уривку. Потім 
курсанти спілкуються між собою, переказуючи зміст свого уривку, відновлюючи логічну 
послідовність усього тексту. 

· «Продовжи текст» ( Сontinue the text). Курсанти прослуховують уривок з тексту. Їм 
пропонується продовжити прослуханий текст. 

· «За та проти» (Pros and cons). Курсантам пропонується обговорити певне явище, 
факт суспільного життя або випадок з військового життя. Група поділяється на дві команди. 
Курсанти з першої групи називають позитивні риси того явища, що обговорюється, друга 
команда заперечує їм, аргументуючи свою точку зору. Потім викладач пропонує курсантам 
кожної групи виробити загальну точку зору, а капітанам – повідомити її 

Висновки. Таким чином, використання ігрових вправ сприяє підвищенню ефективності 
навчання курсантів професійно-орієнованого аудіювання в комплексі з іншими видами 
мовленнєвої діяльності. Систематичне використання ігрових ситуацій сприяє моделюванню 
умов реального спілкування у процесі навчання, що, у свою чергу, підвищує позитивну 
мотивацію до вивчення іноземної мови. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВОЕННО-

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 
В статье исследуется проблема обучения профессионально-ориентированному 

аудированию на английском языке курсантов высших военных учебных заведений. В статье 
рассматриваются особенности использования игровых упражнений на занятиях по военно-
специальной языковой подготовке как средства обучения курсантов высших военных учебных 
заведений профессионально-ориентированному аудированию. 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, игровые упражнения, имитационно-игровой подход. 
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USE OF PLAYING EXERCISES IN THE COURSE OF MILITARY SPECIAL LANGUAGE 
TRAINING 

 
The article deals with the problem of teaching oral comprehension for the cadets of higher military 

educational establishments. The article deals with the features of use of playing exercises in the course of 
military special language training as a learning tool of professionally-oriented listening comprehension 
training of cadets of higher military educational establishments. The author stresses that the problem of 
listening comprehension is of particular importance in terms of the methodology of teaching of a foreign 
language. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ ООН В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ У ГАЛУЗІ МИТНОЇ 

СПРАВИ (НА ПРИКЛАДІ АКАДЕМІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ) 
 

У статті проаналізовано головні напрямки професійної підготовки магістрів у галузі 
митної справи з урахуванням рекомендацій, інструментів, стандартів та найкращих практик 
Економічної Комісії ООН. Автор визначає важливість упровадження навчальних технологій, 
розроблених на основі інструментів спрощення торгівлі, у навчальний процес майбутніх 
фахівців митної служби України. Розглянуто галузеві кваліфікаційні вимоги до професійної 
діяльності магістрів у галузі митної справи; запропоновано практичні завдання для 
використання у навчальних програмах професійно-орієнтованих дисциплін з метою формування 
професійної компетентності майбутніх митників.  

Ключові слова: магістри, професійна підготовка, інструменти, технології, стандарти, 
навчальний процес. 

 
Сучасні умови інтеграції України в світовий соціально-економічний простір, що 

супроводжується підписанням міжнародних конвенцій і угод з питань безпеки і спрощення 
міжнародної торгівлі та митних формальностей, швидким розвитком процесів глобалізації та 
гармонізації, розробкою уніфікованих освітніх і професійних стандартів, орієнтацією на 
компетентнісний підхід [5], поширенням нових інформаційно-комунікаційних технологій та 
засобів зв’язку,  ставлять митну службу України перед необхідністю формування та 
впровадження актуальних підходів до професійної компетентності її фахівців.  

Реалізація завдання підготовки кваліфікованих фахівців у галузі митної справи, 
розробка змісту, структури та методів професійного навчання митників та процес складання 
навчальних планів безпосередньо пов’язані з урахуванням стрімкого розвитку світової 
торгівлі та тенденцій спрощення митних процедур й посилення ефективного контролю за 
міжнародним ланцюгом постачань [8] . 

Тому актуальність теми нашої статті щодо використання інструментів Економічної 
Комісії ООН в навчальному процесі з підготовки магістрів у галузі митної справи 
обумовлена гострою необхідністю суспільства у фахівцях, які б на належному рівні 
встановлювали та підтримували економічну безпеку країн-учасників міжнародного ланцюга 
постачання товарів [11], та нагальною потребою у створенні та запровадженні ефективних 
форм професійної підготовки майбутніх фахівців митної служби України з урахуванням 
існуючих найкращих практик та інструментів міжнародної митної спільноти. Метою статті є 
аналіз інструментів Економічної Комісії ООН з точки зору їхнього подальшого використання 
у навчальному процесі з підготовки магістрів у галузі митної справи. 

Відповідно до мети було поставлено такі завдання: 
− зробити теоретичний огляд існуючих методів професійної підготовки магістрів у 

галузі митної справи,  що використовуються як в міжнародній митній спільноті,  так і в 
Україні; 

− проаналізувати інструменти Економічної Комісії ООН та обґрунтувати подальше 
практичне використання цих інструментів для розвитку професійних компетентностей 
митників. 

Серед публікацій науковців останнього десятиріччя в галузі дослідження проблем 
професійної компетентності, підготовки професійного фахівця в умовах вищого навчального 
закладу суттєвий інтерес для проведеного дослідження становлять праці Т. Білоус, О. 
Василенко, О. Воробйова, А. Гордєєва, Г. Дев’ятова, І. Закір’янова, І. Ізместьєва. Загальним 
проблемам теорії неперервної професійної освіти та побудові освітніх програм у системі 
неперервної професійної освіти співробітників митних органів присвячені роботи А. 
Бєляєвої, О. Конькової, В. Лєдньова, М. Махмутова, О. Мельникова, А. Крупченко тощо. 
Окремі аспекти підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікацій державних 
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службовців, військовослужбовців вивчають дослідники Д. Івченко, В. Луговий, В. 
Майборода,  В.  Ягупов,  Ю.  Глущук,  Л.  Гріднєва.  Учені також розглядають проблеми 
продуктивної професійної діяльності співробітників митної служби (А. Панкратов), фактори 
вдосконалення механізму митного адміністрування (І. Васильєв, І. Погиба, Л. Лозбенко, О. 
Кангельдієв), досвід впровадження міжнародних професійних стандартів у професійне 
навчання митників (О. Павленко), напрямки розвитку академічного навчання фахівців 
митної справи (Д. Віддоусан), інноваційні методи та моделі професійного навчання у галузі 
митної справи (А.  Поро,  С.  Дженнард,  Л.  Дебок). Колективом українських науковців під 
керівництвом Пашка П.В. [7] розроблено освітньо-кваліфікаційну характеристику 
випускника, який навчається за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” у вищому 
навчального закладі. 

Аналіз літератури показав, що незважаючи на різноманітні дослідження, існує нагальна 
потреба у теоретичній розробці та практичному впровадженні ефективних методів 
професійної підготовки магістрів у галузі митної справи за допомогою використання 
найсучасніших практик та інструментів міжнародних організацій для успішного виконання 
фахівцями своєї професійної діяльності. Отже, має місце протиріччя між зростаючою 
потребою нашої держави у висококваліфікованих фахівцях, передусім зайнятих на державній 
службі, і недостатнім рівнем розробленості технологій, форм та методів професійної 
підготовки фахівців у галузі митної справи, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “магістр”, з урахуванням теоретичних матеріалів та практичного інструментарію 
міжнародної митної спільноти, які найкраще відображають динамічну природу міжнародної 
торгівлі та сприяють поглибленню професійних знань у економічній, фінансовій та 
юридичній сферах [6]. 

На сьогодні міжнародне професійне навчання магістрів у галузі міжнародного митного 
права та адміністрування і міжнародного фінансового адміністрування відбувається у рамках 
навчальних програм, розроблених науковцями п’яти університетів світу, акредитованих 
Всесвітньою Митною Організацією (далі − ВМО) для підготовки фахівців у галузі митної 
справи, а саме у Мюнстерському Університеті (Німеччина), Університеті Канберри 
(Австралія), Університеті Коста-Ріки, Ризькому Технічному Університеті (Латвія), Санкт-
Петербурзькому Міжнародному Інституті Бізнесу та Права (Росія). Зазначені навчальні 
програми побудовані на основі професійних стандартів ВМО [8],  що включають 
кваліфікаційні вимоги до знань, умінь та професійної поведінки керівників митниць та 
департаментів (strategic managers) та начальників відділів та митних постів (operational 
managers). Зокрема, порівняльний аналіз, проведений нами, показав, що навчальні 
дисципліни денної та дистанційної форм навчання за напрямом підготовки магістрів у галузі 
митної справи Університету Канберри розроблено з урахуванням кваліфікаційних вимог до 
загальних знань стосовно національної та міжнародної політики, митної справи, аспектів 
юридично-правової системи, пов’язаних з питаннями митної сфери, загального розуміння 
процесів макро- та мікроекономіки, фінансового менеджменту [9]. Крім того, практичні 
завдання та он-лайн дискусії передбачають розвиток загальних умінь, що включають 
здатність керувати, мотивувати та стимулювати підлеглих, бачити перспективи, аналітичні 
вміння, здатність оцінювати інформаційні потоки та приймати рішення, розв’язувати 
проблемні питання тощо. Отже, застосування у навчальному процесі вищезгаданих 
університетів світових найкращих практик, інструментів міжнародної митної спільноти та 
сучасних міжнародних принципів й процесів, які розглядаються як з теоретичної, так і з 
прикладної точки зору, сприяє формуванню професійної компетентності митників та 
ефективному вирішенню ними своїх професійних завдань [2]. 

На українських теренах професійна підготовка фахівця освітньо-кваліфікаційного 
рівня “магістр” здійснюється, насамперед, в Академії митної служби України за всіма 
замовленими Державною митною службою України спеціальностями, які зведено нами в 
табл. 1. 
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Таблиця 1 

Фахові кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” випускників 
Академії митної служби України 

Спеціальність Кваліфікація Строки 
навчання 

Форма  
навчання 

Правознавство Магістр з 
правознавства 

 

5 років Денна 

Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими 

програмами) 
 

Магістр з фінансів і 
кредиту 

5 років Денна 

Облік і аудит Магістр з обліку і 
аудиту 

 

5 років Денна 

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 

діяльності 

Магістр з 
менеджменту 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

 

5 років Денна; заочна 

Інформаційні 
управляючи системи та 
технології (за галузями) 

Магістр з 
інформаційних 

управляючих систем та 
технологій (за 

галузями) 
 

5 років Денна 

Транспортні системи (за 
видами транспорту) 

Магістр з 
транспортних систем 

5 років Денна; заочна 

 
З метою узагальнення вимог з боку держави, світового співтовариства та працедавців 

до змісту освіти і навчання випускників за зазначеними спеціальностями робоча група 
Державної митної служби України та Академії митної служби України розробила освітньо-
кваліфікаційну характеристику випускника, який навчається за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «магістр» у вищому навчального закладі [7]. На думку вчених, цей нормативний 
документ відображає цілі освітньої та професійної підготовки,  визначає місце фахівця в 
системі митної служби України і вимоги до його компетентності та інших соціально 
важливих властивостей та якостей. 

Конкретизуючи галузеві кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності випускника 
вищого навчального закладу з зазначених спеціальностей та освітньо-кваліфікаційного рівня 
“магістр”, звернемо особливу увагу на опанування ними системою умінь розв’язувати певні 
типові завдання діяльності при здійсненні певних виробничих функцій для ефективного 
виконання своїх професійних обов’язків [3]. До них насамперед належать уміння розробляти 
пропозиції щодо вдосконалення порядку застосування митних режимів, заповнення митних 
декларацій тощо; створення сприятливих умов для прискорення товарообігу й 
пасажиропотоку через митний кордон України шляхом спрощення процедур митного 
контролю, удосконалення його форм; аналізувати ефективність застосування існуючих 
порядків заповнення митних декларацій, здійснення митного контролю та митного 
оформлення товарів і транспортних засобів, а також особливостей застосування митних 
режимів, митних процедур; безпосередньо здійснювати митну справу; розробляти 
пропозицій щодо розвитку митної інфраструктури; координувати та контролювати 
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діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги в галузі 
митної справи, а також магазинів безмитної торгівлі й інших підприємств, що здійснюють 
діяльність у пунктах пропуску, розташованих у зоні діяльності митного органу; здійснювати 
організаційні заходи з організації взаємодії митних органів зі службами прикордонного, 
санітарного, фітосанітарного, радіологічного, ветеринарного, екологічного контролю та з 
іншими контрольними службами; контролювати дотримання митного законодавства; уміти 
використовувати сучасні  методи управління митними ризиками, аналізувати їх, 
інтерпретувати одержані результати; організовувати та контролювати впровадження, 
технічне обслуговування та ремонт технічних засобів митного контролю тощо. 

На нашу думку, саме упровадження в навчальний процес магістрів у галузі митної 
справи при викладанні професійно орієнтованих дисциплін рекомендацій, інструментів та 
найкращих практик, що пропонуються міжнародними організаціями для використання на 
національному рівні, серед яких інструменти Економічної Комісії ООН, сприяє ефективному 
формуванню зазначених професійних умінь майбутніх митників. Перед тим, як перейти 
безпосередньо до розгляду використання інструментів Економічної Комісії ООН у 
навчальному процесі з підготовки магістрів у галузі митної справи, необхідно стисло 
розглянути власне ці інструменти. 

Як свідчать дослідження [4], за останні кілька десятиліть глобальний характер 
міжнародної торгівлі, розповсюдження логістичних методів та поява електронного бізнесу 
зумовило необхідність у застосуванні ефективного управління торгівельними операціями, у 
сприянні ефективного, швидкого і надійного руху товарів. Відсутність прозорих правил і 
норм, надлишковий і тривалий процес оформлення товарів, а також чисельні вимоги до 
документів створюють значні бар'єри у торгівлі. Тому перед митними адміністраціями 
постало нагальне завдання досягти спрощення процедур торгівлі, підвисити адміністративну 
ефективність, знизити витрати і час на виконання митних формальностей і збільшити 
передбачуваність в світовій торгівлі. Саме з метою допомоги у виконанні цих завдань було 
розроблено інструменти Економічної Комісії ООН, які, зокрема, включають міжнародні 
конвенції (Конвенція з уніфікації правил міжнародних повітряних перевезень, Переглянута 
Кіотська Конвенція, Гармонізована Система тощо), рекомендації та стандарти (Рамкові 
Стандарти безпеки та спрощення торгівлі, Арушська Декларація тощо), керівні вказівки 
(Керівництво ВМО з впровадження системи  уповноважених економічних операторів, 
Довідник ВМО щодо розбудови системи Єдиного Вікна тощо), збірники, тематичні 
дослідження та найкращі практики [10]. 

Проаналізував навчальні програми нормативних дисциплін митного спрямування 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», які запроваджується у навчальному процесі 
Академії митної служби України,  ми дійшли висновку,  що близько 60  відсотків їхнього 
контенту присвячено вивченню міжнародних принципів та процесів спрощення світової 
торгівлі. Відзначимо також, що навчальні модулі з професійно орієнтованих дисциплін 
таких, як «міжнародне митне право», «електронне декларування». «основи експортного 
контролю», «аналіз ризиків у митній справі», «митний пост-аудит» та «контроль доставки 
товарів», надають можливості фахівцям у галузі митної справи  панувати системою знань 
щодо міжнародних стандартів митного регулювання, тлумачити і застосовувати положення 
міжнародно-правових договорів з митних питань та інструментів спрощення світової 
торгівлі. 

Проте практична реалізація інструментів спрощення світової торгівлі Європейської 
Комісії ООН у навчальному процесі засобом діалогічно-дискусійних технологій, технологій 
навчання у співпраці, технологій колективних творчих справ, кейс-методу та студентських 
презентацій, що зорієнтовані на моделювання майбутньої професійної діяльності фахівців у 
галузі митної справи [1], ще не має достатнього теоретичного обґрунтування та апробації. 

З урахуванням вищезазначеного, нами було розроблено та презентовано викладачам 
професійно орієнтованих дисциплін для практичного застосування на семінарських заняттях 
завдання для дискусій, диспутів та «мозкових атак», кейс-методів та презентацій. Всі вони 
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було побудовано на основі рекомендацій, найкращих практик та інструментів Європейської 
Комісії ООН і навчальних матеріалів Університету Канберри, що використовуються в 
процесі професійної підготовки магістрів з міжнародного митного права та адміністрування. 
Ми вважаємо, що ці завдання є ефективним засобом розвитку професійних умінь та 
здібностей фахівців у галузі митної справи,  що навчаються за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «магістр».  

Наведемо приклади завдань для дискусій та диспутів:  
1. Завдання для круглого столу ( що є дискусією, у якій беруть участь 5-6 студентів, які 

обговорюють проблему як між собою, так і з «аудиторією»: обсудіть головні зміни у 
діяльності митних органів після приєднання України до міжнародних конвенцій; обсудіть 
методи збільшення передбачуваності у торгівлі, що застосовуються у Євросоюзі. 

2. Завдання для засідання експертної групи  (що є «панельною дискусією»,  у якій 
беруть участь 4-6 студентів очолені призначеним головним експертом; після обговорення 
певної проблеми між собою, вони презентують свою пропозицію аудиторії у формі доповіді): 
обговоріть, які переваги в торгівлі отримують країни, що підписали угоду про зону вільної 
торгівлі; обсудіть спрощені процедури митного контролю для уповноважених економічних 
операторів. 

3. Завдання для форуму (що є обговоренням, до якого «експертна група» залучає 
«аудиторію»): обговоріть ефективність системи Єдиного Вікна для спрощення світової 
торгівлі; обговоріть механізми застосування попередньої митної декларації. 

4. Завдання для дебатів (що є обговоренням проблемних питань двома командами-
суперниця):  обсудіть переваги та недоліки спрощеного митного контролю;  обсудіть,  
наскільки Рамкові Стандарти гарантують безпеку міжнародного ланцюга постачань. 

5. Завдання для судового засідання (що є дискусією, яка імітує судовий розгляд): уряд 
країни звернувся до Європейського суду з проханням розглянути справу щодо незаконного 
затримання та арешту його комерційного судна митниками іноземної держави; експортер 
звернувся до суду з проханням розглянути справу щодо відшкодування незаконного 
затримання його швидкопсувних товарів на кордоні упродовж двох тижнів, в результаті чого 
вони були зіпсовані. 

Таким чином, опанування системою знань стосовно основних концепцій та принципів, 
нормативно-правової бази та прикладних інструментів спрощення світової торгівлі, що 
розроблені міжнародними організаціями з урахуванням потреб як міжнародної митної 
спільноти, так і бізнес-партнерів, та вміння практично використовувати ці знання у своєї 
професійної діяльності зумовлює зміст, методи та технології професійної підготовки 
магістрів у галузі митної справи. Подальшого дослідження потребує питання формування 
професійних компетентностей майбутніх митників на основі використання у навчальному 
процесі ділових ситуацій та презентацій, які зорієнтовано на сучасні досягнення 
міжнародних організацій в сфері досліджень торгівельної політики.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ООН В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МПГИСТРОВ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
(НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМИИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ) 

 
В статье проанализировано главные направления профессиональной подготовки 

магистров в области таможенного дела с учетом рекомендаций, инструментов, стандартов и 
лучших практик Экономической Комиссии ООН. Автор определяет важность внедрения 
образовательных технологий, разработанных на основе инструментов упрощения торговли, в 
учебный процесс будущих специалистов таможенной службы Украины. Рассмотрены 
отраслевые квалификационные требования к профессиональной деятельности магистров в 
области таможенного дела; предложены практические задания для использования в учебных 
программах профессионально-ориентированных дисциплин с целью формирования 
профессиональной компетентности будущих таможенников. 

Ключевые слова: магистры, профессиональная подготовка, инструменты, технологии, 
стандарты, учебный процесс 

 
Triakina Olga 

USE OF UN ECONOMIC COMMISSION INSTRUMENTS IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS CONCERNING MASTERS OF CUSTOMS TRAINING (CASE STUDY ACADEMY OF 
CUSTOMS) 

 
The paper analyzes the main directions of training masters in the field of customs affairs by means 

of recommendations, instruments, standards and best practices of the UN Economic Commission. The 
author defines the importance of the introduction of educational technology, developed on the basis of 
trade facilitation instruments, in the learning process of future professionals of the Customs Service of 
Ukraine. Field qualifications for professional activity of masters of customs affairs have been considered 
and practical tasks for usage in training programs of professionally oriented disciplines have been 
proposed in order to create professional competence of customs officers. 

Keywords: masters, training, tools, technologies, standards, educational process.   
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ: 
ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 

 
Поняття професійного самовдосконалення представлено з філософської точки зору, 

об’єктивно проаналізовано самодостатність, цілісність та  внутрішню гармонію викладача 
вищої школи як основу професійного самовдосконалення, як внутрішнє багатство, що 
з’являється як наслідок духовних шукань, використання духовних практик. З’ясовано, що 
завдання сучасної освіти – формування викладача нової якості з певним типом світогляду, який 
би забезпечив гармонійну взаємодію з навколишніми людьми, з постійною потребою до 
самовдосконалення та саморозвитку 

Ключові слова: філософія освіти, філософський аспект, саморозвиток, професійне 
самовдосконалення, викладач вищої школи, становлення цілісної особистості. 

 
Актуальність проблеми. Проблема самовдосконалення, саморозгортання, становлення 

цілісної особистості завжди хвилювала все прогресивно мисляче людство та була й 
залишається його беззмінною супутницею. Усвідомлене самовдосконалення особистості та її 
духовне зростання – категорії вічні, притаманні всім епохам та історичним періодам. 
Осмислення сутнісного духовного ядра й відтворення цілісного образу процесу 
самовдосконалення викладача вищої школи з філософського погляду становить 
метатеоретичне підґрунтя та методологічну передумову його педагогічного розуміння. Саме 
в лоні філософії розвивалися більшість гуманітарних наук, зокрема й педагогіка. Тому для 
нашого дослідження є актуальним та вагомим аналіз філософських концепцій та теорій, що 
відкриває нові можливості для цілеспрямованої корекції процесу освіти. 

Філософія формує «образ» людини майбутнього, змістовно наповнює педагогіку 
новими знаннями, цілями, засобами діяльності, що в решті решт перевертають внутрішню 
систему поглядів кожного конкретного покоління: «Розквіт та мета справжньої філософії – є 
педагогіка в широкому розумінні – у якості вчення про формування людини» (В. Дільтей). 

Аналіз останніх досліджень. Самовдосконалення людини – найважливіша глобальна 
проблема всієї людської цивілізації. На зламі ХХ-ХХІ століть це актуальна проблематика для 
матаантропології, що синтезує підходи філософської антропології, екзистенціалізму, 
персоналізму й визначає найвагоміші тенденції розвитку сучасної філософської антропології. 
Ця проблематика перебуває в центрі уваги української філософської думки В. Беха, 
І. Бондаревич, В. Кременя, Т. Троїцького, С. Ковальова, К. Пасько, О. Андрєєвої, 
М. Ватковської, В. Тертичної, В. Слюсаря, Л. Нікіфорової. Разом із тим, аналіз проблем 
самовдосконалення викладачів вищої школи з філософського погляду не знайшов повного 
відображення в сучасній педагогічній науці.  

Формулювання цілей статті. Спираючись на результати історико-філософських та 
критично-філософських праць, проаналізувати базові положення про сутність та зміст 
самовдосконалення; об’єктивно оцінити самодостатність, цілісність та гармонію 
внутрішнього світу викладача як основу професійного самовдосконалення, як внутрішнє 
багатство, що з’являється як наслідок духовних шукань, використання духовних практик. 

Виклад основного матеріалу. Узагалі, виявлення сутності та принципів 
самовдосконалення на сучасному етапі розвитку філософської думки  пов’язано з двома 
принциповими положеннями. Перше – пов’язане з розв’язанням проблеми поєднання 
посткласичних підходів аналізу онтологічних основ людського існування й класичною 
трансцендентною методологією. Друге – із необхідністю усунення дуалізму теоретичної і 
практичної філософії  [1, с. 151]. Тому на першому плані сучасних філософських течій – 
звернення до феномену трансцендентного, духовного, завдяки якому суперечливий світ 
людини набуває гармонійності, рівноваги, збалансованості екзистенції та нормативно-
ціннісних вимірів. 
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Д.Андрєєв характеризуючи стан суспільної думки, констатує, що відбулася підміна 
духовного інтелектуальним. Переведення людської психіки з галузі вищих цінностей у 
галузь цінностей утилітарних – ознака нашого часу [2]. 

Це яскраво та суттєво характеризує сучасний культурно-історичний процес та знаменує 
кінцевий розрив між духовним й інтелектуальним на межі ХХ –ХХІ ст.  Зневажливе 
ставлення до ірраціонального, інтуїтивного, емоційного породжує небезпечні деформації 
поведінки людського співтовариства.  Актуалізується потреба гармонійного поєднання душі 
та світу. На першому плані простежується самовдосконалення, результатом якого є не зміна 
об’єктів, а зміна суб’єкту. Йдеться про перетворення, трансформацію внутрішнього світу 
людини. На першому плані питання: «Яким я повинен бути?» 

Засновник філософської антропології М. Шелер актуалізував проблему врівноваження 
різних аспектів людського буття, що призведе до смислотворчості як здатності 
розбудовувати свій внутрішній світ, власний мікрокосмос. Це робить особистість 
інтелектуально незалежною від наявного буття. На думку  М. Шелера, урівноваженню 
підлягають  природні, фізичні та психічні особливості людини; духовні, індивідуальні й 
національні відмінності; відмінності менталітетів, поглядів на «Я», світ і Бога; специфіка 
чоловічого та жіночого; юність та зрілість; наукове знання й освіта, фізична та розумова 
праця; екстравертивна спрямованість західної людини (Фавстової) та східного інтровертизму 
з його спрямованістю на «техніку внутрішньої влади» людини над собою тощо [3]. 
М. Шелер, Ж. Плеснер, М. Бердяєв, Е. Муньє, П. Рікер убачають сутність людини в 
постійній гармонізації взаємовпливів природних і соціальних, причому природне не 
зводиться безпосередньо до біологічного, а має в собі нескінченність космосу. 

Низка дослідників наполягають на посиленні духовного начала в житті сучасної 
людини [4] як основи самовдосконалення та реакції на функціоналізацію, відчуження, 
односторонню професіоналізацію. 

Зрозуміло, що в цих умовах зростає потреба в корінній перебудові свідомості, 
поведінки людини, гармонійного поєднання раціонального інтелекту та духовно-емоційної 
сфери. На першому плані – духовність, що призводить до пошуків досконалості. В. Барулін, 
С. Кримський, Г. Беспалова, Л. Чупрій, Г Горак, С. Франк, Ю. Осічнюк визначали духовність 
як комплекс процесів із префіксом «само»: самобудівництво, самоусвідомлення, 
самоідентифікація, саморефлексія. Г. Беспалова так розкрила можливість 
самовдосконалення: «Той, хто відчує цю насолоду керованого власноруч саморуху, навряд 
чи захоче коли-небудь відмовитися від захоплюючого поступу вперед. Самостворення – 
найістотніша життєва проблема й найнебезпечніша діяльність. Можна забути про неї, можна 
бути до неї неготовим, а можна почати штучно її формувати, незважаючи ані на внутрішні, 
ані на зовнішні умови» [5, с. 280]. 

Разом із тим, усвідомлюючи себе, духовно самоідентифікуючись, людина ніби 
роздвоюється. З одного боку, вона перетворюється в суб’єкта певних відносин, «Я-суб’єкт», 
з іншого –  вона своє «Я»  перетворює в об’єкт певних відносин «Я-об’єкт».  Відомий 
російський філософ В. Барулін зазначає, що «одна з фундаментальних особливостей 
існування та розвитку людини в тому,  що вона себе саму перетворює в об’єкт рефлексії,  
своєрідного відношення. Вона включає в механізм особистісного розвитку аналіз самої себе, 
самооцінку як позитивну, так і негативну, і найчастіше дуже жорстку, постійно розробляючи 
програми особистісного перетворення. І це перетворення себе в об’єкт особистого 
відношення –  своєрідне роздвоєння,  дистантування від самої себе та свідоме перетворення 
самої себе, є одним із найважливіших факторів прогресу людини та суспільства» [6, с.463]. 
Філософ, виокремлюючи фундаментальні якості людини (духовність, творчість, свободу), 
виділяє сенсо-ціннісне самоствердження, що полягає як певне утвердження сенсу свого 
життя, його цінності: «Щоб людина не робила, які б цілі не досягала – будуючи собі житло, 
винаходячи нові технологічні схеми,  створюючи романи,  виховуючи дітей,  воюючи з 
агресорами тощо – усюди й завжди вона шукає та стверджує для себе свій особистісний сенс, 
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індивідуально-людську самоцінність»  [6,  с.470].  Це,  на думку вченого,  фундамент буття 
кожної людини, без нього неможливе повноцінне людське існування. 

Одним із фундаментальних протиріч сучасного соціального розвитку є безмежність 
потенціалу людини та її протиставлення до суспільства. Суспільство намагається створити 
«завершену» людину, інакше кажучи людину, що оптимально підходить до вимог та 
соціальних ролей соціуму. Але людська природа, іманентні імпульси людини та її 
можливості настільки безмежні, що людина ніколи не може бути завершеною. Із цього 
приводу доречна думка К. Ясперса, який вважав: «Людина не може бути завершеною, для 
того, щоб бути, вона повинна змінюватися в часі, підкорюючись новій долі» [7, с. 411]. 

З ними переплітаються погляди М. Бахтіна, який зазначав: «Своєю завершеністю, 
незавершеністю дії жити не можна, не можна діяти, щоб жити, треба бути незавершеним, 
відкритим для себе, у всякому випадку, в усіх суттєвих моментах життя, треба цінністю ще 
відстояти себе…» [8, с. 14]. 

Ідею відповідності людини і Всесвіту доповнюють ідеї відкритості й незавершеності 
людини. У ХХ столітті  ідея відкритості людини оформлюється в концепцію «симфонічної 
особистості» (Л. Карсавін) і космізму (В. Соловйов, М. Федоров, К. Ціолковський, 
О. Чижевський, В. Вернадський), у яких людина є космоприродним соціальним феноменом.  

Розглядаючи стосунки людини та суспільства, сучасна філософія констатує, що кожна 
людина, у певному сенсі, – частина суспільства, його породження, яке програмується 
соціумом, живе в ньому, а значить соціально завершена та соціально іманентна.  З іншого 
боку, людина потенційно всемогутня, дорівнює суспільству, самопрограмується, соціально-
трансцендентна (В. Барулин): «… Людина потенційно безмежна, потенційно універсальна. Її 
унікальність, неповторність, що втілені в духовному світі, в непереборному прагненні до 
творчості, у глибинному поляганні свободи, у життєдіяльності, як сенсо-ціннісному 
самоствердженні,  й обумовлює цю потенційну безмежність»  [6,  с.  475].  Отже,  людина –  
довічно незавершена, відкрита нескінченному творенню та самовдосконаленню. Яка людина, 
якою вона може стати залежить від неї самої, її життєвого вибору, реалізації своєї свободи, 
постійного зростання її духовних сил. 

Здійснення самовдосконалення можливе за умови становлення людини як цілісної 
особистості. Сучасні дослідники констатували, що у процесі вивчення людини та розпалася 
на тисячу частин, проекцій, зникла як ціле. Тому в умовах сучасної антропологічної кризи 
цілісне вивчення людини є вельми актуальним. Сучасна дослідниця І. Бондаревич визначила 
антропосоціогенез «як процес тамування незавершеності людини, її саморозгортання із 
видової істоти в родову, що на сучасному етапі протікає на основі потужних змін її духовної 
складової. Сучасна епоха актуалізує становлення духовної цілісності сучасної людини як 
ключову проблему сучасного антропосоціогенезу» [9, с. 38]. Отже, формування цілісної 
людини – це подолання внутрішнього  конфлікту, дисгармонії фізичного й духовно-
душевного, розірваності – усього, що стоїть на шляху до здійснення самовдосконалення. 

Розгляд проблеми самовдосконалення ускладнюється тим, що спроби максимально 
цілісно пізнати людину тільки частково наближаються до цілісності,  до втілення ідеалу 
цілісного вивчення. Філософський, культурологічний, психологічний, педагогічний, 
міждисциплінарний підходи, зокрема й мистецтво та література, створюють лише часткові 
уявлення про людину та її досконалість.  У цьому аспекті слушною є думка,  що філософія 
має здійснювати дослідження людини не лише науковими методами, але і власними 
(трансцендентний, феноменологічний, аналітичний – всі ці методи суть часткові випадки 
методу філософської рефлексії) [11, с. 118]. 

Життя людини й досвід ХХ століття підтвердили положення екзистенціалізму й 
психоаналізу, щодо людського існування. Людина – складний, непередбачуваний, 
протирічний нелінійний витвір природи. Це знайшло своє відображення в новому методі – 
синергетиці, або теорії організації людиновитвірних систем. Принципи цієї теорії 
відображають усю складність останньої, а саме це принципи флуктації, нелінійного 
розвитку, непередбачуваності, не лінійності, нетерпимості до зовнішніх втручань, 
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самоорганізації тощо. Представники синергетичного підходу, зокрема Л. Лєсков, М. Моісєєв, 
Д. Бондаренко, А. Коротаєв, П. Рачков, Г. Платонов, Г. Рузавін, Л. Бевзенко, наголошують на 
тому, що соціальна система постійно знаходиться в процесі руху й цілісність її принципово 
досяжна лише нетривалий час. 

Проблема самовдосконалення, розглянута в руслі системної та синергетичної теорії, 
набуває нового звучання та наповнюється новим сенсом, бо дає змогу розглядати людину як 
специфічну систему, що здатна до самовдосконалення, саморозвитку зі своїм життєвим 
циклом від одного стану біфуркації (критичний момент невизначеності майбутнього 
розвитку або крапка розгалуження можливих шляхів еволюції системи) до іншого. 

У контексті розв’язання досліджуваної проблеми самовдосконалення людини велике 
значення мають такі позиції щодо цілісності людини (остання є однією з умов ефективного 
саморозвитку): 

–  цілісність характеризується новими якостями і властивостями, які не є притаманними 
окремим частинам, але виникають як наслідок їх взаємодії у визначеній системі зв’язків, що 
мають перевагу над зовнішнім впливом; 

–  цілісна сукупність має здатність до саморозвитку (характеризується етапами 
ускладнення й диференціації), який регулюється внутрішньою метою; 

– цілісність може бути різною за типами: структурна цілісність, функціональна 
цілісність, організаційна цілісність, завдяки якій відбувається прогрес чи регрес системи; 

–  цілісність –  це динамічне ціле (не лише структура,  а і її внутрішні зв’язки),  що 
переживає спочатку протиріччя становлення, а потім становлення протиріччя; 

– причинні зв’язки в цілісності мають функціональну залежність: причина постає 
наслідком, останній – передумовою нового рівня [10, с. 24]. 

Акцентовані методологічні позиції поняття «цілісність», як умови самовдосконалення 
дозволяють окреслити вектори саморозвитку особистості: 

1. Самовдосконалення особистості – рухома, динамічна структура, що в результаті 
виводить людину на новий етап розвитку та створює якісно нову властивість останньої. 

2. У людині одночасно поєднується сила розуму й серця, без цього гармонійного 
поєднання неможлива внутрішня революція та духовна трансформація. Людина – сукупність 
різних синергетичних  систем, які в ідеальному варіанті повинні взаємодоповнювати одна 
одну. 

3. Головне завдання гуманітарних наук – з’ясувати, які елементи системи повинні бути 
в структурі особистості  для того, щоб вона була здатна до саморозвитку, само розгортання, 
саморефлексії. Інакше кажучи, що повинно бути сформовано в людини, щоб вона як система 
була здатна до саморозвитку, щоб синергетика системи мала розвивальну спрямованість. 

Заслуговують на  увагу погляди представників екзистенційної антропології Київської 
світоглядно-антропологічної школи С. Кримського, В. Шинкарука, О. Яценка, В. Іванова, 
С. Пролєєва, Є. Бистрицького, В. Козловського, В. Малахова. 

Останнім часом актуалізується розвиток предмету «філософія освіти», у якому 
робиться спроба синтезувати раціональне та ірраціональне задля досягнення конкретних 
цілей із формування образу людини майбутнього. Питання філософії освіти розкрито в 
дослідженнях О. Базулука, Б. Гершунського, Є.  Гусинського, В. Андрущенка, В. Беха, 
В. Кременя, С. Клепко, М.  Кулатаєвої, Б. Буряка, О.Запесоцького та ін. 

Дослідники (О. Запесоцький, О. Бузулук) підкреслили, що значний інтерес до філософії 
освіти викликаний об’єктивною та усвідомленою суспільством роллю освіти у розв’язанні 
глобальних проблем.  

Освіта – фундаментальна умова здійснення людиною своїх громадянських, політичних, 
економічних та культурних прав, це найважливіший фактор розвитку, саморозвитку, 
посилення інтелектуального потенціалу нації. Відповідно люди, які здійснюють освіту 
повинні бути фахівцями та відображати своєю особистістю найвищу самодостатню та 
самоусвідомлену значущість людини. 
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Разом із тим, у сучасній філософський науці є дуже суперечливий погляд на філософію 
освіти [11, с. 11]. Аналізуючи сучасні концепції філософії освіти треба усвідомлювати, що 
«предмет філософії освіти – це не лише філософське усвідомлення самого процесу 
отримання знань, умінь та навичок, скільки масштабне вивчення культурних досягнень і 
цінностей, що призначені задовольняти потреби системи освіти. Філософія привносить у 
педагогіку головне  і те, що в ній відсутнє – масштабне бачення соціальних трансформацій, 
домінуючи на цьому історичному щаблі світоглядні концепції» [12, с. 11]. Отже, філософія 
освіти, висуваючи загальні, системні та фундаментальні задачі поєднує різноманітні 
педагогічні концепції та робить процес освіти цілісним та гармонійним. О. Бузулук розглядає 
взаємодію філософії освіти та педагогіки, як   взаємодію тріади: філософія – філософія освіти 
– педагогіка. Філософія освіти через філософію запозичує найбільш передові дослідження 
космології, фізики, нейрофізіології, психології. Досягнення в цих галузях філософія 
відображає через призму найбільш актуальних світоглядних концепцій. Через педагогіку 
філософія освіти привертає найбільш передові методи виховання та навчання, впливаючи на 
внутрішній світ підростаючого покоління. Становлення філософії освіти відбувається під час 
зміни філософської картини світу, що відображається на змісті освітньої діяльності, 
професіоналізмові її представників, моделях самовдосконалення та методологічних 
передумовах. 

Так, на думку В. Іноземцева, матеріальний прогрес – необхідна умова формування 
постекономічного порядку, але основною умовою розвитку цивілізації є зміна ціннісних 
орієнтацій людини, при якій головним намаганням особистості стає самовдосконалення її 
внутрішнього потенціалу [12, с. 41]. Як бачимо, матеріальні стимули витісняються бажанням 
саморозвитку та самовдосконалення людини. Новий щабель прогресу людської цивілізації 
творчість – більш досконалий тип діяльності, збуджувальний мотив якої пов'язаний із 
«внутрішніми потребами особистості, намаганням самореалізації, примноженням своїх 
здібностей та талантів, можливостей та знань» (В. Іноземцев). 

Як наслідок, підвищення ролі особистості в усіх сферах людської діяльності, зміна 
структури мікросоціальних груп. На думку В. Іноземцева, на зміну трудовим колективам 
прийдуть «креативні корпорації». Вони будуть уже не стільки елементами суспільства 
(society), скільки спільностями (communities), креативні корпорації організують свою 
діяльність на базі внутрішньої узгодженості орієнтирів та намагань. Отже, мотиви діяльності 
виявляються над стимулами, а організація, що заснована на єдності світогляду та ціннісних 
установках її членів, стає найбільш гармонійною та динамічною формою виробничої 
спільноти [12, с. 258-261].  

Резюмуючи все вищезазначене, доходимо висновку: основне завдання сучасної освіти – 
формування людини нової якості, (йдеться про тему докторського дослідження), 
конкретизуємо, викладача нової якості з певним типом світогляду, який би забезпечив 
гармонійну взаємодію з людьми,що нас оточують, із постійною потребою до 
самовдосконалення та саморозвитку. 

Представники філософії освіти суттєво доповнили ідею всебічного та гармонійного 
розвитку особистості концепцією планетарно-космічного типу особистості як образу людини 
майбутнього. Людина майбутнього – це гармонія розуму, душі та тіла, спрямована на 
реалізацію внутрішніх творчих потенціалів в масштабах Землі та Космосу, здатна до 
саморозгортання та самовдосконалення. 

Висновки. Аналіз та відстеження генезису філософських думок дозволяють дійти 
таких висновків: 

– Можливості вдосконалення людського буття залишаються об’єктом прискіпливої 
уваги філософії ХХ-ХХІ ст. Цей інтерес найбільш притаманний для філософської 
антропології, екзистенціалізму, персоналізму, герменевтики, соціальної філософії тощо. 

– У сучасній філософський думці проблему самовдосконалення подано  у формі 
суперечності між можливостями суміщення індивідуально мотивованої дії і соціально 
зумовленої поведінки. Тому виникає та актуалізується потреба в духовних пошуках витоків 
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самовдосконалення в антропологічно орієнованій філософії, що призводить до необхідності 
знаходження відповідних технологій духовних трансформацій внутрішнього світу людини. 

– У процесі дослідження встановлено, що розробка концепцій самовдосконалення, 
пошук його ефективних шляхів неможливі без цілісного вивчення людини, що базується на 
міждисциплінарному підході. У цьому ракурсі актуалізується власне філософські методи – 
трансцендентний, феноменологічний, аналітичний; 

– Інтеграція філософських учінь із сучасними концепціями, теоріями, науковими 
ідеями розвитку людини дозволила встановити, що самовдосконалення особистості – 
рухома, динамічна структура, що без особистості її немає, яка виводить людину на новий 
етап розвитку та становить нову якість останньої. Щоб стати на шлях самовдосконалення, 
людині допоможуть лише власні спостереження та самопізнання. Тільки внутрішня 
трансформація через самоусвідомлення, самопізнання та саморозуміння, тобто процеси, які 
людина здійснює свідомо приносить їй гармонійне світовідчуття та є початком створення 
духовної цілісності.  У людині одночасно поєднується сила розуму й серця,  без цього 
гармонійного поєднання неможлива внутрішня революція та духовна трансформація. 
Людина – сукупність різних синергетичних  систем, які в ідеальному варіанті повинні 
взаємодоповнювати одна одну. Головне завдання педагогіки – з’ясувати, які елементи 
системи повинні бути в структурі особистості, для того, щоб вона була здатна до 
саморозвитку, саморозгортання, саморефлексії. 

Ретроспективне вивчення філософських аспектів проблеми самовдосконалення 
дозволяє сформулювати методологічну основу дослідження, що полягає у з’ясуванні 
проблем, які знаходяться на межі кількох наукових дисциплін. Дослідження пов’язане з 
загальною педагогікою, педагогікою вищої школи, загальною та віковою психологією, на 
основі яких ми маємо змогу: 

– об’єктивно оцінювати самодостатність, цілісність та гармонію людини, викладача як 
основу самовдосконалення, професійного самовдосконалення, як внутрішнє багатство, що 
з’являється як наслідок духовних шукань, використання духовних практик; 

– проникати в сутність проблеми та забезпечувати людині більш високий рівень 
усвідомленого існування, після того вона стає більше щасливою та впевненою й 
цілеспрямовано реалізовує себе в усіх життєвих, професійних ситуаціях, 
самовдосконалюється, саморозгортається та впевнено рухається в пошуках та реалізації 
сенсу життя, професіоналізму на основі породження внутрішнього енергетичного 
потенціалу, індивідуальних зусиль, прагнень, волевиявлень; 

– основне завдання сучасної освіти – формувати викладача нової якості з певним типом 
світогляду, який би забезпечив гармонійну взаємодію з людьми, що нас оточують, з 
постійною потребою до самовдосконалення та саморозвитку. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
 

Понятие профессионального самосовершенствования представлено с философской точки 
зрения, объективно проанализировано самодостаточность, целостность и внутреннюю 
гармонию преподавателя высшей школы как основу профессионального самосовершенствования, 
как внутреннее богатство, которое формируется в результате духовных исканий, 
использования духовных практик. Выяснено, что задание современного образования – 
формирование преподавателя нового качества с определенным типом мировоззрения, который 
обеспечивает гармоническое взаимодействие с окружающими людьми, с постоянной 
потребностью в самосовершенствовании и саморазвитии.  

Ключевые слова: философия образования, философский аспект, саморазвитие, 
профессиональное самосовершенствование, преподаватель высшей школы, становление 
целостной личности. 
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The concept of professional self-perfection is presented from the philosophical point of view, self-

sufficiency, integrity and internal harmony of a high school teacher as the basis of professional self-
perfection, as the inner wealth, which appears in the issue of moral searching, the use of spiritual 
practices are objectively analyzed in the article. It is found out that a task of modern education is forming 
of teacher of new quality with the certain type of world view, which provides the harmonic co-operating 
with surrounding people, with a permanent requirement in self-perfection and self-development. 
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Україна) 

Галговскі Андрій, канд. гум. наук в обл. комп., проректор з загальних питань Вищої 
школи ім. Павла Влодковіца в Плоцьку (м.Плоцьк, Польща) 

Глухов Сергій Іванович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри, Військовий 
інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Головньова Наталія Олександрівна, асистент кафедри педагогіки початкової 
освіти, Башкирський державний університет, Стерлітамакська філія (м.Стерлітамак, Росія) 

Грибок Олександр Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
військово - гуманітарної підготовки Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Гуляєв А.В., кандидат технічних наук, Центральний науково-дослідний інститут 
озброєння та військової техніки Збройних Сил України (м.Київ, Україна) 

Гусляков Олег Михайлович, ад’юнкт Центрального науково-дослідного інституту 
озброєння та військової техніки Збройних Сил України (м.Київ, Україна)  

Дауренбекова Шолпан Жумабековна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
хімії та біології Жетисуський державний університет імені Іліяса Жансугурова 
(м.Талдикорган, Казакстан) 
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Долгушин Віктор Павлович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна); 

Дорохов Микола Сергійович, викладач кафедри військово-гуманітарної підготовки 
факультету військової підготовки Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Драч Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Університету 
менеджменту освіти НАПН України (м.Київ, Україна) 

Дудник Олександра Олександрівна, аспірант кафедри загальної педагогіки та 
дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(м.Дрогобич, Україна) 

Дуднік Ніна Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (м.Кривий Ріг, Україна) 

Жаукумова Шолпан Сайлауровна, старший викладач кафедри іноземних мов, 
Жетисуський державний університет імені Іліяса Жансугурова (м.Талдикорган, Казахстан) 

Жиров Борис Григорович, науковий співробітник науково-дослідного центру 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м.Київ, Україна) 

Жиров Генадій Борисович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру, Військовий 
інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Зайцев Дмитро Володимирович, кандидат військових наук, доцент кафедри, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна). 

Земляна Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
мови та культури, Заслужений працівник освіти України, Національний авіаційний 
університет (м.Київ, Україна) 

Златніков Валентин Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
військового перекладу та спеціальної мовної підготовки, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Кольцов Руслан Юрійович, начальник навчального картографічного комплексу 
Військовий інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м.Київ, Україна) 

Кондратюк Алла Леонтіївна, здобувач кафедри педагогіки, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Коцюруба Володимир Іванович, кандидат військових наук, професор кафедри 
інженерного забезпечення Інституту оперативного забезпечення та логістики Національного 
університету оборони України (м.Київ, Україна) 

Кылышпаева Мадина Хамитовна, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков, Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова (м.Талдыкорган, 
Казахстан) 

Лелеко Вікторія Володимирівна, викладач кафедри англійської філології,  ННІ 
іноземних мов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 
(м.Черкаси, Україна) 

Лєнков Євген Сергійович, кандидат технічних наук, заступник головного інженера, 
Київський мотозавод (м.Київ, Україна) 

Лещенко Олег Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри Інформаційно-
вимірювальних технологій, Одеська державна академія технічного регулювання і якості 
(м.Одеса, Україна) 

Лєвшина Наталія Володимирівна, аспірант кафедри педагогіки, Горлівський 
інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м.Горлівка, Україна) 
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Лєнков Сергій Васильович, доктор технічних наук,  професор,  Заслужений діяч 
науки і техніки,  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,  начальник 
науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Литвиненко Наталія Ігорівна, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Лоза Віталій Миколайович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Ломакович Афанасій Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, 
професор, ректор Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса 
Шевченка (м.Кременець, Україна) 

Малахов Микола Анатолійович, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Малюга Андрій В'ячеславович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Мірошніченко Олег Вікторович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Мірошніченко Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри 
загальної і соціальної педагогіки та початкової освіти, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м.Ізмаїл, Україна) 

Місяць Олександр Опанасович, старший науковий співробітник науково-дослідного 
центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м.Київ, Україна) 

Осипа Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Охрамович Михайло Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Пампуха Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, начальник відділу 
науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Пашков Сергій Олександрович, кандидат військових наук, доцент, старший 
науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Приходько Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
української мови та культури Національний авіаційний університет (м.Київ, Україна) 

Приходько Юрій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, головний науковий 
співробітник науково-дослідного Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного 
університету оборони України (м.Київ, Україна) 

Рогов Петро Дмитрович, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник 
науково-дослідного Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету 
оборони України (м.Київ, Україна) 

Сєлюков Олександр Васильович,  доктор технічних наук,  старший науковий 
співробітник, директор ДП «Науковий центр точного машинобудування» (м.Київ, Україна) 
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Суховєєва Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки і соціальної роботи, Ніжинський державний університет імені Миколи 
Гоголя (м.Ніжин, Україна) 

Телелим Василь Максимович, доктор військових наук, професор, Заслужений діяч 
науки і техніки, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, виконуючий 
обов’язки начальника Національного університету оборони України (м.Київ, Україна) 

Томашевский Роман, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории образования и воспитания, Поморская Академия (м.Слупск, Польша) 

Трухан Марія Андріївна, здобувач, Хмельницький національний університет 
(м.Хмельницький, Україна) 

Трякіна Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри іноземних мов та 
професійної підготовки, Академія митної служби України (м.Дніпропетровськ, Україна) 

Турченко Юлія Вікторівна, науковий співробітник науково-дослідного центру 
Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (м.Київ, 
Україна) 

Федоров Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, директор 
Челябінського державного науково-освітнього центру Уральського відділення Російської 
академії освіти, Уральський державний університет фізичної культури (м.Челябінськ, Росія) 

Філько Світлана Анатоліївна, канд. фіз.-мат.наук, старший викладач кафедри 
фізики Жетисуського державного університету (м.Талдикорган, Казакстан) 

Ханіна Надія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
методик навчання і виховання Жетисуського державного університету (м.Талдикорган, 
Казахстан) 

Цвєткова Ганна Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки Донбаського державного педагогічного університету (м.Слов’янськ, Україна) 

Цицарєв Вадим Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, провідний 
науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, Україна) 

Шишова Інна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
практичної психології, Кіровоградський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка (м.Кіровоград, Україна) 

Шостак Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри,  
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут" (м.Харьков, Україна) 
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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, ул. Ломоносова, 81. тел.: +38 (044) 521 - 32 - 89) 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. 

 
 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ СТАТТІ 
 

12 пт 
 

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: 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. 
Література. 
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