








  Сторінка 1 з 33 

СЕКЦІЯ 1 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ 

Керівники секції: Таланчук Петро Михайлович, Кольченко Катерина Олегівна 

 

Бобров В.Я. 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВУЗІВСЬКОЇ НАУКИ НА ІННОВАЦІЙНОМУ 

ФУНДАМЕНТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 
 

Abstract 
 
 
Слід зазначити, що складними і водночас переломними для вузівської науки були 

останні два роки, коли прийшло усвідомлення того, що без реальних наукових 
результатів не можна здобути визнання як в Україні, так і за рубежем високого статусу 
навчального закладу, а також досягти високої якості підготовки фахівців. Позитивним 
здобутком вищої школи можна вважати те, що останнім часом 16 науковців стали 
лауреатами Державних премій в галузі науки і техніки, отримано 1900 охоронних 
документів, видано більше 1700 монографій та майже 800 підручників, навчальних 
посібників. Зросла кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій (понад 
2300), при чому кількість їх з природничих та інженерно-технічних спеціальностей 
збільшилася майже вдвічі. 

До другої важливої риси наукової діяльності у ВНЗ за цей період слід віднести той 
факт, що у більшості університетів країни студентська наука стала невід'ємною 
складовою навчально-методичного процесу. Саме завдяки цьому студенти українських 
університетів вибороли друге місце на Міжнародній математичній олімпіаді в Ірані, 19 
студентів на Міжнародній олімпіаді з математики в Болгарії стали призерами, а в 
Румунії команда студентів Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, 
ставши переможцем, вийшла у фінал на першість світу з програмування. 

Однак, для такої вузівської країни як Україна (345 університетів, академій, 
інститутів) - це занадто скромні результати. Треба прямо сказати, що науково-дослідна 
робота студентської молоді різних форм не набрала ще оптимального рівня. Тому 
модель організації підготовки фахівців з вищою освітою повинна бути спрямована на 
те, щоб забезпечити випускникам не тільки глибокі знання, а й певне місце в соціально-
економічній системі - в науці, виробництві, підприємництві та інших сферах 
суспільного життя. Тому вузівським структурам (деканатам, кафедрам, науково-
дослідним підрозділам) необхідно звернути увагу на реальне поєднання навчального 
процесу з практикою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Розв'язання цієї проблеми, виходячи із "Програми розвитку освіти в Україні на 
2005-2010 роки", повинно засновуватись на забезпеченні участі студентів у виконанні 
завдань державної та госпдоговірної тематики, роботі за фахом (у вільний чи 
навчальний час) на підприємствах, організаціях, установах, підприємницькому секторі. 

На наш погляд, на рівні факультетів і кафедр ВНЗ у подальшому удосконаленні й 
розвитку студентської наукової та інноваційної діяльності увага має бути спрямована 
на: 
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♦ навчання та наукову роботу студентів на отримання конкретних дослідницьких 
результатів, які становитимуть їхню інтелектуальну власність і можуть безпосередньо 
використовуватися у подальшій діяльності; 
♦ залучення студентів до участі в науково-дослідній діяльності наукових шкіл, 
забезпечення їхньої співпраці з провідними науковими і науково-педагогічними 
працівниками як ВНЗ, так і наукових установ, академій наук, а також галузей науково-
технічної сфери; 
♦ безпосередню участь студентів у проведенні фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень, виконанні госпдоговірних і держбюджетних робіт, виходячи з 
їхньої перспективності щодо подальшого працевлаштування випускників;  
♦ виконання студентами курсових і дипломних робіт з включенням елементів 
науково-дослідницьких програм, підготовці дипломної роботи (проекту) спеціалістів, і 
особливо магістрів, у формі, яка засвідчує реальність того, що її автор посів певне місце 
в науці, науково-технічної та інноваційної підприємницької діяльності; 
♦ забезпечення наукової діяльності студентів сучасним науково-технічним 
обладнанням, оргтехнікою та засобами інформаційних технологій; 
♦ вдосконалення телекомунікаційної інфраструктури системи навчання і науково-
дослідної роботи, включаючи спеціалізовану телекомунікаційну мережу URAN для 
навчальних закладів та наукових установ. Потрібно створити мережеву інфраструктуру 
оптичних ліній в наукових центрах; прокласти оптичні лінії зв'язку до науково-
дослідних центрів ВНЗ і наукових бібліотек; забезпечити підключення мережевих 
інфраструктур до мережі URAN та тестового доступу GEANT. 

У перспективному розвитку наукової роботи студентської молоді у ВНЗ важливо 
передбачити розширення участі навчальних закладів у виконанні міжнародних 
наукових, науково-технічних і навчальних програм та проектів, у тому числі 
українських студентів в міжнародних програмах студентських обмінів. 

Вищим навчальним закладам важливо також разом з Міністерством освіти і науки 
України розробити механізм стимулювання участі обдарованих молодих науковців, 
науково-педагогічних працівників, студентів і аспірантів у науковій, науково-технічній 
та інноваційній діяльності, внести відповідні зміни до Положення про конкурсний 
відбір проектів фундаментальних досліджень і прикладних науково-технічних 
розробок, що виконуються вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації і 
науковими установами за рахунок видатків державного бюджету. 

Ефективність розвитку вузівської науки в сучасний і перспективний періоди багато 
в чому залежить від удосконалення нормативно-правової та методичної бази. Основу 
правової бази наукової та інноваційної діяльності системи вищої освіти, як відомо, 
становлять закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу 
освіту" і інші закони України, відповідні укази і розпорядження Президента України, 
розпорядчі документи Кабінету Міністрів України, рішення Колегії МОН України. З 
метою досягнення більш високих показників в сфері наукової роботи у вузівських 
колективах необхідно активізувати удосконалення нормативно-правової бази цієї 
діяльності, зокрема, "Положення про наукову, науково-технічну та інноваційну 
діяльність у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації", розробити для ВНЗ і 
наукових установ порядок проведення конкурсного відбору проектів фундаментальних 
і прикладних досліджень, які виконуються за рахунок бюджетного фінансування, для 
координації співпраці ВНЗ з промисловістю й підприємництвом розробити пропозиції 
щодо підтримки створення й забезпечення функціонування мережі інноваційних 
бізнес-центрів при ВНЗ. Подальше реформування нормативно-правової бази і 
економіко-фінансового забезпечення розвитку науки в системі вищої освіти повинно 
здійснюватися з участю ВНЗ, МОН України, керівних органів держави. 
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( ТЕСТУВАННЯ ІНТУЇТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ДЕЯКІ ВИСНОВКИ) 
 

Abstract 
 
 

І. Сучасне суспільство - суспільство технологій (в виробничій, соціальній сферах), 
які базуються на зростаючій взаємодії учасників будь-якої діяльності на рівні обміну 
фактами, ідеями та знаннями. Як наслідок - зростання динаміки змін в дійсності, 
необхідність вміти орієнтуватись в умовах поліваріантності реалізацій, неможливость 
робити логічно обґрунтовані висновки, через недостатність інформації і часу. Тому 
якість підготовки сучасного спеціаліста оцінюється і рівнем здібностей приймати 
рішення з високим ступенем достовірності в станах сильної невизначеності. 

В силу вказаного гуманізацію освіти можемо розглядати, як створення умов 
максимального розвитку здібностей людини, для цілей подальшої їх реалізації через 
ефективну практичну діяльність. Шляхи досягненням цієї мети пов'язують з розвитком 
вміння критично відноситись до очевидних речей, відмовлятись від стереотипів і т.п. 
Тобто поряд з метою канонічної професійної підготовки: навчання вмінню розв'язувати 
конкретні проблеми на основі апробованих методів - потрібно включити в освітній 
процес і засвоєння відомих форм, операцій мислення, психологічної підготовки, 
методик розкриття явищ реальності на основі підсвідомого, надлогічного - усього, що 
обслуговує момент творчості. 

Наприклад, приймаючи, явище інтуїції як факт, в технічних і природних науках 
постійно йде пошук алгоритмів, що дозволяють, в певній мірі, формалізувати, на 
відміну від методів мистецтва, посилити процес інтуїтивного пізнання реальності 
(метод фізичного сенсу, обхідного мислення і т.д.). [1] 

ІІ. Існує багато емпірично знайдених методів розвитку здібностей. Їх ефективність 
можна порівнювати на основі тестів, що дозволяють давати кількісні оцінки таким 
якісним поняттям як здібності. Але вірогідність висновків опитування при анкетуванні 
- сумнівна, оскільки вона більш відтворює рівень та орієнтацію їх укладачів. 
Шкалювання на основі балів досить сильно залежить і від кількості питань, масовості 
та умов проведення опитування. 
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На нашу думку, уникнути цих недоліків можливо, якщо замість анкетування 
використовувати ПОМ (персональні обчислювальні машини) і, навіть, деякі стандартні 
ігрові програми для них. Наприклад, для визначення інтуїтивних здібностей, відбір 
таких програм проводився на основі таких вимог : 

1. Значна варіативність початкових умов гри, що одержується, бажано, на основі 
генераторів псевдовипадкових чисел. 

2. Велика ймовірність при довільних початкових умовах завершити гру логічно. 
3. Поетапність гри і достатня варіативність її розвитку на кожному етапі; 
значна кількість кроків до моменту її успішного завершення. 
Остання умова дозволяє вибрати за основу шкали кількість кроків реалізації гри. 
Пристосування цих ігор для оцінки інтуїтивних здібностей полягає в використанні 

їх на основі такого 2-х рівневого алгоритму: 
Рівень перший. Шляхи реалізації гри на кожному кроці вибираються навмання. 
Середнє число кроків до зупинки гри приймається за середню одиницю виміру. 
Другий рівень. На кожному кроці, рішення приймається при появі внутрішньої 

впевненості в правильності йоговибору, без намагання логічно мотивувати цей вибір. 
У виконаних дослідах середня кількість кроків для другого рівня - перевищує 

обчислене середнє першого рівня. Це дозволяє розглядати відношення другого 
середнього до першого, як коефіцієнт "відтворення" на підсвідомому рівні при 
недостатній інформації властивостей програми. За означенням - цей факт є основним з 
моментів інтуїтивного пізнання. Тому даний показник був взятий для створення 
числової шкали інтуїтивних здібностей. 

Як показали експерименти, виконані разом з студентами і викладачами  
Біробіджанського державного педагогічного інституі у 1996-1997 роках, величина 
цього коефіцієнту фіксує залежність від статі, від спеціалізації, професійного рівня. 
Існує варіабельність середнього, для деяких індивідуумів, при виконанні завдання 
першого рівня і для великого об'єму експериментів (в сторону підвищення середньої 
характеристики). Це пояснювали тим, що виключити підсвідоме намагання розвязати  
проблему логічно - важко, що і впливає на дані для першого та другого рівнів. 
Відмічається, що такий коефіцієнт у середньому вищий у жінок та гуманітаріїв. 

Тестування, за вказаною методикою, виконуються при однорідних умовах, які 
добре відтворюються і не сильно зв'язані з часом і місцем проведення. Окремий 
експеримент, для вдало підібраних програм, забирає не багато часу (наприклад, для гри 
"Мінер" - біля 5 хвилин). Тому вдається накопичувати значний емпіричний матеріал, 
що дозволяє впевнено застосовувати статистичні методи. 
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Лисюк Ю. С. 
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ 

САМОРЕГУЛЮВАННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДОПРОБЛЕМИ 

 
Abstract. A new Methodical system of formation of experience of self-regulation of 

students of art higher educational institutions: synergetic approach to a problem - is 
considered. 
Розвиток науки, техніки, виробництва, зміни в соціально-економічному розвитку 

держави, у сфері культури і мистецтва посилюють необхідність високої професійної 
компетенції фахівців, їх загальної ерудиції, обізнаності у різних галузях 
життєдіяльності. Сучасним суспільством затребувана така особистість музиканта-
педагога, яка здатна до саморозвитку та самоосвіти в обраній професії, адже будь-який 
навчальний заклад дає лише основу освіти, яка має продовжуватися і здійснюватися у 
подальшому самостійними зусиллями. Проте, для освітньої практики вищих 
мистецьких навчальних закладів характерний брак уваги до самоосвітньої роботи 
студентів, до формування їх пізнавальної та професійної самостійності, розвитку 
особистісних якостей, що складають її основу.  Аналіз навчально-виховної практики 
свідчить, що  оволодіння особистісно-значимими прийомами та засобами навчальної 
роботи, навичками ефективної організації праці та  адаптація особистісних якостей до 
вимог професії залишаються поза увагою, не зважаючи на те, що вирішення цих питань 
є перспективним та затребуваним сучасним суспільством. 

Отже, формування та розвиток особистісних якостей та навичок студентів вищих 
мистецьких навчальних закладів, що складають психолого-педагогічну основу їх 
самостійної діяльності у сфері саморозвитку та самоосвіти є перспективним завданням 
навчально-виховної практики. Саме тому сьогодні у центрі уваги психолого-
педагогічної науки питання формування досвіду самокорекції, самоорганізації та 
саморегуляції особистості. 

Cтановлення та розвиток проблеми формування досвіду саморегулювання 
особистості сягає часів античності та пов’язане з розвитком ідей свободи та 
саморозвитку людини. Дослідження особливостей саморегулювання особистістю 
власної поведінки, діяльності та внутрішнього світу посідають місце у спадщини 
багатьох попередніх історичних епох, однак найбільш активного осмислення та 
вивчення феномен саморегулювання отримав наприкінці ХХ століття що 
охарактеризувалося орієнтацією філософського та наукового знання на пізнання 
реальності, в якій переважають нелінійні, неврівноважені процеси, нестійкі 
саморозвиваючі системи, в якій діють ефекти когерентності, синхронічності, 
синергійності, коеволюції тощо. 

Значення, яке отримав феномен саморегуляції, як функціональної характеристики 
системи відкритого типу, у постнекласичній картині світу обумовлено тими 
тенденціями у розвитку філософського та наукового знання, що призвели у ХХІ 
столітті до формування нового погляду на науку в цілому, повороту у філософській 
проблематиці та традиціях філософського дискурсу. Парадигмальний зсув у науці 
передбачає “перехід від об’єктивістської науки до епістемічної (діалогічної), від істини 
як зліпка з об’єкта – до істини як способу взаємодії з об’єктом, від  структури – до 
процесу, від панування та контроля над природою – до ненасилля” (6, с.94). Системний 
підхід, ідея глобального еволюціонізму, ідея синхроністичності, антропний принцип та 
принцип компліментарності, такі нові парадигми, як голографічна парадигма Д.Бома, 
синергетична парадигма та інші реалії сучасної науки є свідченням потреби у створенні 
цілісної картини світу до якої людина має бути включена безпосередньо та, у свою 
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чергу усвідомлювати себе учасником єдиного процесу а не стороннім спостерігачем. 
Зазначене є головною ознакою сучасного наукового світогляду що отримав назву 
холістичного. 

Виявлення проблем, що мають лише комплексне вирішення (екологічна проблема) 
призвели до виокремлення у структурі науки, що до недавнього часу була строго 
дисциплінарною, самостійного  прошарку – міждисциплінарного, загальнонаукового 
знання до якого належать загальна теорія систем, кібернетика, синергетика. Саме у цих 
галузях знань найбільш активно піднімалася проблема саморегулювання, як 
визначальної якості матерії на всіх рівнях її руху, феномену, що спостерігається у 
процесах різного характеру.  

Найбільш характерною особливістю, ядром постнекласичної науки, за визначенням 
І.Чернікова (6, с.95) є синергетика (від лат. “sinergia” – співробітництво, кооперація, 
співдружність)  – міждисциплінарне знання, предметом якого є явище самоорганізації, 
визначення найбільш загальних закономірностей спонтанного структурогенеза. 
Синергетика, за твердженням автора, вивела системне бачення світу на якісно новий 
рівень – рівень динамічного підходу до структурованих цілісностей. Синергетичні 
процеси – це процеси детерміновані цілісністю, конфігурацією взаємодій, місцем в 
структурі. 

Вирішення проблеми іррегулярної поведінки неравновесних систем будь-якої 
природи, що знаходиться в центрі уваги синергетики, розширює зміст і значущість 
саморегулювання в процесах їх становлення.  

Так, синергетична парадигма, що втілює думку про структуроутворюючу роль 
хаосу, його конструктивне начало, призвела, як зазначає Т.Григор’єва, до зміни вектора 
руху наукової думки. Визнання здатності різних систем до саморозвитку не лише за 
рахунок притоку енергії, інформації, речовини зовні, а за рахунок використання їх 
внутрішніх можливостей є концептуально-методологічною основою сучасного, 
синергетичного погляду на проблему особистості, її становлення, адаптації та розвитку.  

Ефективність використання ідей синергетики для глибинного пізнання таких 
складних нелінійних відкритих систем як людина та суспільство, різних його 
підсистем, у тому числі і освіти є очевидною. Як зазначає Е.Князева, саме 
синергетичний підхід є найбільш плідним у розумінні феномена людини, в розкритті 
таємниць наукової та художньої творчості, освіти, комунікації. Ця теорія, за 
визначенням дослідниці, може використовуватися як загальний методологічний 
інструмент, оскільки вона орієнтована на пошук патернов еволюції складних систем 
будь-якої природи, незалежно від конкретної природи їх елементів або підсистем. 
Синергетичні моделі можуть бути використані у розумінні людської активності  та 
засобів управління складними соціальними і людиномірними системами. (4, С. ... ). 

Отже, кардинальні зміни, що відбулися у філософському та науковому знанні 
наприкінці ХХ століття призвели до підвищення інтересу та появи спеціальних 
психологічних та педагогічних досліджень феномена саморегуляції 80 - 90-х років ХХ 
століття. 

Становлення проблеми саморегулювання як самостійної проблеми в координатах 
педагогічної науки наприкінці ХХ століття, пов’язане з розвитком уявлень про 
педагогічний процес як складну систему, що самоутворюється та саморозвивається, зі 
зміщенням центру уваги педагогів-науковців до проблем розвитку індивідуальності та 
індивідуалізації навчання, яке полягає у розумінні педагогічного керівництва як 
допомоги у саморозвитку учнів (Ш.Амонашвілі, Є.Клімов, В.Мерлін). 

Прагнення сучасної педагогічної науки до вдосконалення та підвищення 
ефективності процесу професійної підготовки педагогічних кадрів, врахування 
соціально-економічних умов та духовних зрушень, що відбуваються у сучасному 
суспільстві, призводить до перегляду вихідних теоретичних положень навчально-
виховного процесу, пошуку нових нетрадиційних підходів розгляду педагогічних 
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проблем, що відповідатимуть сучасному науковому розумінню світу і людини. Як 
зазначає А.Цикін (1, с.175), система освіти, побудована у відповідності з ідеалами і 
нормами класичної науки вичерпала себе. Формування нової концепції освіти має 
враховувати ті зміни, що відбулися в уявленнях про природу, процеси пізнання та 
розвитку людства на постнекласичному етапі розвитку науки враховувати досягнення 
таких концептуальних напрямів в науці ХХ ст як теорія нестаціонарного Всесвіту, 
синергетика, теорія біологічної еволюції та розвинута на її основі концепція біосфери 
та ноосфери. Дослідник підкреслює, що постнекласичний етап розвитку науки 
доводить, що жорсткий детермінізм та редукціонізм, що є основою механістичного 
погляду на світ, не може розглядатися як універсальні принципи наукового пізнання, 
адже значний клас явищ та процесів не вкладаються у рамки лінійних, врівноважених 
та зворотніх схем. В оточуючому нас світі істотну роль відіграє реальна незворотність, 
що лежить в основі більшості процесів самоорганізації” (1, с.175).  

Визнання неупередженості розвитку систем що самоорганізуються та визначення 
ймовірності не як породження нашого незнання, а як неминучого вираження хаосу в 
точках біфуркацій означає кінець класичного ідеалу всезнання та породження 
необхідності перегляду принципу механістичного раціоналізму як панівного наукового 
пояснення дійсності – зазначає А.Цикін (1). Автор підкреслює, що традиційна система 
освіти, яка спирається на принципи класичної науки, не може ефективно виконувати 
роль засобу освоєння людиною світу. Звідси виникає необхідність розробки нової 
парадигми освіти – синергетичної (там само). 

Цілевідповідність використання синергетичного підходу щодо аналізу педагогічної 
дійсності визначається, за влучним зауваженням Ю.Махно, системно-синергетичною 
сутністю сучасного мислення (2).  На думку М.Федорової, синергетика може виступати 
в якості інноваційної методології викладання у вищій школі з позицій якої метою 
сучасного навчального процесу є формування особистості що саморозвивається як 
людина культури (3, с.51). 

Розкриваючи зміст синергетичної моделі освіти, А.Цикін (1) визначає такі її 
найважливіші компоненти: 1) відкритість освіти та творчий характер навчання.; 2) 
розвиток інтеграції різних способів освоєння людиною світу: мистецтва, філософії, 
міфології, науки та ін.; 3) розвиток та включення в процеси освіти синергетичних 
уявлень про відкритість світу, цілісність та взаємозв’язок людини, природи та 
суспільства; когерентності та нелінійності розвитку; хаосу та випадковості як 
конструктивних начал; 5) вільне користування різними інформаційними системами, які 
сьогодні відіграють не меншу роль в освіті ніж безпосереднє спілкування з викладачем; 
6) особистісну спрямованість процесу навчання, визнання його вихідним началом не 
соціуму як цілісної системи, а людини з його неповторністю як постійного джерела 
стихійності, невпорядкованості і в той же час – джерело розвитку; 6) зміна ролі 
викладача – перехід до спільних дій в нових ситуаціях у відкритому, мінливому, 
незворотньому світі. 

Не зважаючи на відсутність у педагогічній науці єдиного визначення 
синергетичного підходу до навчання, його прибічники (В.Андреєв, А.Цикін, В.Буданов, 
В.Віненко, Л.Зоріна, В.Маткін, Л.Новікова, М.Соколовський, І.Сєнновський, 
Є.Пугачова, Н.Таланчук, П.Третьяков, О.Федорова, С.Шевелева, Ю.Шароніна та ін.) 
єдині у розумінні освіти як складної системи що самоорганізується та у необхідності 
використання синергетичних принципів для опису закономірностей розвитку 
самоорганізуючих систем що входять до її складу.  

Характеризуючи синергетичний підхід до освіти, Е.Князєва та С.Курдюмов (4) 
зазначають, що за своєю сутністю навчання є нелінійною ситуацією відкритого діалогу, 
ситуацією пробудження власних сил та здібностей того, хто навчається. Освіта, що 
здійснюється на основі синергетичного підходу, діє підспудно. Синергетичний підхід, 
за визначенням дослідниці, полягає у стимулюючій, або пробуджуючій освіті, освіті як 



  Сторінка 8 з 33 

відкритті себе або співробітництві з самим собою. 
Нового бачення в контексті синергетичної парадигми отримала особистість 

студента, яка постає, перш за все як система що самоорганізується та постійно 
розвивається, здатна до рефлексії та самоосвіти. Як зазначає М.Федорова (3), одним з 
основних завдань  вищої школи в контексті синергетичного підходу є завдання 
підготовки професійно мобільного, здатного адаптуватися до змін зовнішнього 
середовища фахівця, педагога, що наділений здатністю до цілеспрямованого пошуку, 
прийняття рішення та самоорганізації. 

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що саме синергетичний 
підхід до висвітлення процесу формування досвіду саморегулювання майбтуніх 
музикантів-педагогів як педагогічної системи складає необхідну методологічну базу, 
яка відповідає завданням нашого дослідження. Зазначений підхід відповідає специфіці 
процесу формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів, як 
системи відкритого типу, провідним принципом якої є самоорганізація. 

Отже, ми вважаємо, що умовою ефективності формування досліджуваного 
особистісного утворення є створення відповідної організаційно-методичної системи 
головною характеристикою якою є відкритість – здатність системи до інформаційного 
та енергетичного обміну з середовищем. Вирішення поставленого завдання передбачає 
уточнення синергетичного розуміння розвитку системи, процесу формування її нових 
якостей. 

Як зазначає С.Кульневич (5), в педагогіці в якості складних, відкритих систем 
основною характеристикою яких є внутрішня здатність до вирощування в собі, 
надбудови з себе нових якостей, що необхідні для виживання, виділяють освіту, 
свідомість та особистість. Внутрішні зміни, що відбуваються в зазначених системах 
забезпечуються діяльністю особистісних структур свідомості, що впливають на якість 
навчання та виховання. „Свідомість володіє різномаїттям функцій, які в педагогічній 
синергетиці виступають як його структури (складові частини змісту свідомості)... Для 
педагогічної синергетики зміна поглядів на свідомість, як на суб’єкт, що володіє не 
стільки функціональною, скільки змістовою енергетикою, має принципове значення. У 
зв’язку з цим свідомість розглядається не тільки як функціональна, але як змістова 
система, діяльність якої визначається здатністю до вироблення особистісного, 
ціннісного ставлення до середовища, здатністю до навчання та поведінки. Тому 
з’являється можливість робити судження про розвиток свідомості, про „якість 
особистості” не лише за набором проявів функцій, але і за якістю їх пред’явлення”. 

Дослідник зазначає, що в контексті сучасних запитів виховання не може 
обмежуватися формуванням лише виконавських функцій свідомості. Завдання 
ускладнюється тим, що виховання повинно сприяти становленню і прояву таких 
внутрішніх, суб’єктивних основ поведінки, які втілюють дійсно особистісні якості 
людини. Під особистісними якостями дослідник розуміє індивідуально виявляєме 
кожною окремою людиною, лише їй властиве ставлення  до загальних цінностей, що 
надають їм особистісний характер: культури, творчості, свободи, вибору, патріотизму, 
інтернаціоналізму, справедливості, порядності тощо. Особистісні якості визначаються 
змістом та різними рівнями діяльності особистісних структур свідомості, які є лише 
носіями цінностей разом з мірою цінностей, перетворюючи їх у бажане. "Особистісні 
структури – це структурований ціннісний зміст свідомості, який виявляється в 
діяльності поведінки, але не зводиться до функцій свідомості з прилаштування людини 
до будь-чого. Вони регулюють, управляють, розвивають мисленнєву діяльність 
людини, визначаючи його поведінку як особистісне ставлення до цінностей культури, 
знань, досвіду, життєвих та професійних цілей". Саме завдяки свідомості, зазначає 
С.Кульневич, реалізується феномен "бути особистістю", тобто вміння проявляти та 
керувати власними смислами, вибудовувати їх у відповідності з гуманістичними, 
добровільно прийнятими та самодіяльно реалізованими вимогами. 
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Однією з провідних структур свідомості є, як зазначає автор, контроль. Дослідник 
підкреслює, що свідомість супроводжує та контролює взаємодію людини з оточуючим 
світом, віддзеркалюючи зовнішні впливи, відповідаючи на них певною реакцією. 
"Однак педагогічний смисл цього феномена полягає не так в реакції, як в тому, що вона 
базується на певному моральному змісті свідомості". В контексті нашого дослідження 
важливим є зауваження дослідника щодо кореляції моральної організації свідомості з 
силою дії її як контролюючої структури.  

Як зазначає С.Кульневич, здатність свідомості самостійно контролювати ситуації 
породжує комплекс інших особистісних структур: критичність, рефлексивність, 
колізійність, мотивування, орієнтування, автономність, смислотворчість, 
самоактуалізація, саморегуляція, забезпечення рівня духовності життєдіяльності тощо.  

Важливим, з точки зору вирішення питання про умови формування досвіду 
саморегулювання особистості є положення С.Кульневича про те, що  виникнення у 
свідомості нових, більш сильних структур, що володіють новими, більш сильними 
якостями породженого ними знання та досвіду поведінки можливе в разі дотримання 
ряду умов. Розглянемо зазначені умови в контексті проблеми формування досвіду 
саморегулювання особистості. 

Отже, для виникнення нових більш сильних структур свідомості стара система, як 
зазначає С.Кульневич, повинна знаходитися в кризовому стані, переживати критичний 
момент, коли її наявні структури не відповідають вимогам нової ситуації. Процес 
навчання  у вищому мистецькому закладі освіти, що значною мірою відрізняється від 
процесу навчання у школі,  є, на нашу думку, тими новими умовами, які вимагають 
активізації процесу формування нових особистісних структур свідомості, адже 
попередній досвід особистості не відповідає в повній мірі характеру та вимогам 
освітньо-виховного процесу вищої школи. Вимоги щодо самостійності самоорганізації 
та самоосвіти майбутніх фахівців, як основа навчально-виховного процесу вищого 
мистецького закладу освіти складають зміст кризової ситуації, вирішення якої 
передбачає активізацію процесу формування досвіду саморегулювання. 

В якості наступної умови виникнення нових структур свідомості С.Кульневич 
визначає необхідність наявності основного джерела виникнення нових якостей в самій 
системі, його внутрішнє походження та здатність "живитися" ззовні. Внутрішнім 
джерелом формування досвіду саморегулювання особистості є її нормативно-
регулятивний потенціал (О.Олексюк), що являє собою складову духовного потенціалу 
особистості та  підґрунтя її морально-естетичного досвіду. Досвід саморегулювання 
майбутнього музиканта-педагога, як нова структура особистості, надбудова її 
духовного потенціалу повинна самостійно "вижити", в процесі еволюції та відхилень, 
що її супроводжують, щоб досягнути необхідної стійкості. Необхідність самостійного 
"виживання" С.Кульневич визначає як невід'ємну умову формування нових структур 
свідомості. Як зазначає дослідник, формування нових якостей в системі (освіта, 
свідомість, особистість) повинно визначатися синергетичними принципами. Зазначене 
складає останню умову формування нових якостей в системі. 

Отже, в контексті зазначеного, в якості критичної точки в процесі формування 
досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів можна визначити 
невідповідність наявного досвіду саморегулювання новим умовам життєдіяльності, 
вимогам що висуваються до особистості в системі вищої музично-педагогічної освіти: 
невідповідний рівень самоефективності, нездатність до ефективного планування та 
самоорганізації, відсутність навичок самоосвіти, організації ефективної 
міжособистісної взаємодії, неспроможність самостійно вирішувати питання побудови 
стратегії професійного саморозвитку тощо. В якості старих структур, що мають зазнати 
змін в процесі формування досвіду саморегулювання, виступають невідповідні 
уявлення про власну роль у навчально-виховному процесі, неефективні засоби 
саморегулювання навчальної, комунікативної та музично-виконавської діяльності, 
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наявна система знань тощо. 
Спираючись на запропоноване С.Кульневичем бачення процесу формування  нових 

більш сильних структур у відкритих неврівноважених  педагогічних системах  та 
визначені дослідником умови їх еволюції  спробуємо сформулювати психолого-
педагогічні умови що забезпечать ефективність формування досвіду саморегулювання 
майбутніх музикантів-педагогів як синергетичної системи. 

З позицій синергетичного підходу прямий вплив на відкриті, неврівноважені 
системи до яких належить і досвід саморегулювання майбутнього музиканта-педагога, 
з метою скеровування шляху їх розвитку поступається в ефективності правильно 
організованим, резонансним впливам, які узгоджуються з їхніми (систем) внутрішніми 
властивостями. Зазначене дозволяє розглядати педагогічне керування процесом 
набуття майбутніми музикантами-педагогами досвіду саморегулювання як ініціювання 
внутрішніх потенцій майбутніх фахівців, створення умов для узгодженої взаємодії 
елементів системи саморегулювання, яка забезпечуватиме їх функціонування та 
існування всієї системи в цілому. 

З точки зору педагогічної синергетики педагогічне керування процесом розвитку 
студента полягає у створенні умов для його саморозвитку, самовиховання, самоосвіти 
та самореалізації. Акцентування зазначених "само" процесів розглядається не як 
послаблення педагогічного впливу, а як тенденція подолання звичного уявлення про 
студента як об'єкт навчання та виховання, як практична реалізація принципу 
суб'єктності студента в навчальній діяльності. 

Процес навчання як ситуація нелінійного відкритого діалогу (О.Князєва) є 
ситуацією пробудження сил та здібностей того хто навчається, ситуацією відкриття 
себе та налагодження співробітництва з самим собою.  

Як зазначає М.Федорова (3, с.60) найбільш адекватним синергетичній парадигмі 
навчання є управління перспективного непрямого типу, яке дозволяє тим хто 
навчається вести достатньо вільну творчу самоуправляючу діяльність. Так, визначаючи 
умови реалізації синергетичного підходу в конструктивно-проектувальній діяльності 
педагога вищої школи М.Федорова визначає однією з умов свободу педагогічної 
діяльності, яка визначається можливістю викладача разом зі студентами обирати 
найбільш перспективні шляхи досягнення поставлених цілей підготовки спеціаліста, 
що робить необхідним побудову відповідної співпраці зі студентами. 

Ідею свободи особистості в навчально-виховному процесі покладено в основу теорії 
та практики педагогічної підтримки О.Газмана  та ряду дослідників, що продовжили 
розвиток його ідей (А.Асмолов, С.Бєлічевський, І.Котова, А.Мудрик, В.Зарецький та 
ін). Розкриваючи сутність гуманістичного уявлення про людину як про істоту природу 
(біологічну), соціальну (культурну) та екзистенціальну (незалежну, самосутню, 
свободну), О.Газман визначає свободоздатність (здатність до автономного, 
нонконформістського існування; здатність самостійно, незалежно будувати свою долю, 
відносини зі світом, реалізовувати самостійно пізнане життєве призначення, 
здійснюючи власний індивідуальний вимір) як ключову характеристику 
екзистенціального виміру людини. 

Зростаюча роль свободи особистості в процесі вибору цілей навчання та шляхів їх 
досягнення пов'язана з синергетичними уявленнями про хаос як джерело з якого 
народжуються будь-які структури (духовні, особистісні тощо). В контексті цих уявлень 
завдання педагога, як зазначає М.Федорова (3), полягає не так у видаленні елементів 
динамічного хаосу для побудови структури позитивної якості, скільки в прискоренні 
проходження деструктивної фази розвитку, перевтіленні її в позитивну та в сприянні 
плідному розвитку цієї фази, її тривалому існуванню. 

Отже, творчий характер процесу набуття особистістю досвіду саморегулювання та 
розуміння свободи особистості як вихідного положення її креативності вказує на 
необхідність виділення серед психолого-педагогічних умов, що забезпечують 
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ефективність процесу формування досвіду саморегулювання майбутнього музиканта-
педагога, свободу самоздійснення та самореалізації особистості у навчально-виховному 
процесі. Забезпечення зазначеної умови передбачає, на нашу думку пріоритет непрямих 
шляхів впливу на нормативно-ціннісні та мотиваційні процеси особистості, побудову 
керівництва процесом формування досвіду саморегулювання як  педагогічної 
підтримки, стимулювання, "підштовхування" до вибору певних шляхів при збереженні 
права майбутнього фахівця на самостійне вирішення. 
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Abstract 
 
 
 

 
Пілотний проект «Мультимедійні комп’ютерні програми навчального 

призначення» реалізується в Українському медичному ліцеї з 2001 року за підтримки 
Науково-учбового центра прикладної інформатики НАН України і Національного 
медичного університету імені О.О.Богомольця. Учасники проекту – ліцеїсти випускних 
класів, вчитель інформатики УМЛ, науковці і викладачі НУЦ ПІ НАНУ, НМУ імені 
О.О.Богомольця. Кінцева мета проекту – сформувати з числа нинішніх ліцеїстів і 
колишніх вихованців ліцею, які зараз вчаться в медичному університеті, молодіжний 
творчий колектив, здатний під керівництвом викладачів і науковців приймати участь у 
розробці мультимедійних навчальних комп’ютерних програм медико-біологічного 
спрямування. Потреба в таких комп’ютерних навчальних програмах існує в зв’язку з 
поширенням і поступовим запровадженням в Україні дистанційних форм отримання 
освіти, удосконаленням системи неперервного підвищенням кваліфікації і освіти 
медичних працівників.  

Експеримент проводиться в рамках реалізації Державної  програми  
"Інформаційні  та  комунікаційні технології в освіті і  науці"  на  2006-2010  роки,   
затвердженої   постановою Кабінету  Міністрів України від 07.12.2005 N 1153 ( 1153-
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2005-п ) на виконання Указу  Президента України від 04.07.2005 N 1013 ( 1013/2005 )   
"Про   невідкладні   заходи   щодо   забезпечення функціонування   та   розвитку   освіти  
в  Україні". Відповідні вимоги до сучасних інформаційних ресурсів і педагогічних  
програмних  засобів навчального   призначення  для загальноосвітніх,  професійно-
технічних і вищих навчальних закладів розміщено на сайті Міністерства освіти та 
науки (www.mon.gov.ua ). 

Суть реалізації пілотного проекту «Мультимедійні комп’ютерні програми 
навчального призначення» полягає в тому, щоб навчити ліцеїстів УМЛ творчо 
використовувати в навчанні сучасні досягнення мікропроцесорної техніки: цифрові 
фото і відеокамери, цифрові диктофони, INTERNET, комп'ютер для накопичення, 
систематизації і представлення засобами програм MS PowerPoint, Macromedia Flash  
ілюстративної комп’ютерної графіки до навчального матеріалу, лекцій, практичних 
занять, підручників.  

Подібно тому, як винахід книгодрукування у XVI сторіччі сприяв свого часу 
поширенню освіти, так і в нинішній час  мультимедійні комп’ютерні програми 
навчального призначення здатні якісно змінити наочність учбової літератури, 
підвищити результативність навчання. Фахівці з інформаційних технологій уже давно 
оцінили переваги  спеціалізованої навчальної літератури нового покоління: необхідним 
атрибутом майже кожної комп’ютерної  книжки нині є CD-диск, на якому записані 
програмні системи, про які йдеться в книзі. Читач такого мультимедійного підручника 
має змогу значно активізувати засвоєння матеріалу книги, експериментуючи з 
програмами, які записані на CD-диску. На часі створенні подібних мультимедійних 
підручників і з інших навчальних дисциплін. Думається, що додаток у вигляді 
спеціалізованого CD-диску до медико-біологічної навчальної літератури також був би 
корисним для студента. На такому CD-диску можна було б записати фото і відео 
зйомку медичного обстеження, зовнішній вигляд хворого органу, результати аналізу, 
відео фрагменти лекції професора тощо. Причому накопичувати і систематизувати 
наочний матеріал сучасні студенти можуть безпосередньо під час аудиторних занять, 
адже мобільні телефони з відеокамерою, цифрові фотоапарати нині є в особистому 
користуванні майже у кожного з студентів медичного університету, а домашні 
комп’ютери дозволяють записувати CD- і, навіть, DVD-диски. 

На першому етапі реалізації проекту керівники навмисно не обмежували учнів у 
виборі теми слайд-фільмів. Кожен із ліцеїстів самостійно обирав тему, виходячи з 
власних уподобань, і спромігся створити засобами MS PowerPoint презентацію, яку з 
успіхом продемонстрував екзаменаційній комісії на випускних іспитах у ліцеї, а також 
на науково-практичній учнівській конференції секції інформатики Малої академії наук 
“Дослідник” [2]. За 4 роки роботи над проектом у нашому архіві - електронній 
бібліотеці кабінету інформатики УМЛ, - накопичилося більш як 200 учнівських слайд-
фільмів. Про тематику слайд-фільмів можна отримати уявлення, ознайомившись з 
каталогом навчально-демонстраційних слайд-фільмів, наведеним у збірці [1].  

Особливість навчання інтелектуально-обдарованої молоді в сучасних умовах 
інформатизації освіти, на нашу думку, полягає в тому, щоб зацікавити учнів новими 
формами навчання, поряд із традиційними, а згодом залучити їх до розробки і 
реалізація нових інтегрованих планів навчання інформатиці й інформаційним 
технологіям, що сприяє значної активізації пізнавальної діяльності учнів. 

Пізнавальна потреба творчо обдарованих дітей визначається трьома чинниками: 
активністю, потребою в самому процесі розумової діяльності і задоволенням від 
розумової праці. 

У ліцеї, де навчаються інтелектуально-обдаровані діти, ініціювання пізнавальної 
діяльності неминуче приводить до дослідницького початку, що не є типовим для 
загальноосвітніх навчальних закладів, де відбувається масове навчання. Пізнавальна 
мотивація учня знаходить вираження у формі пошукової, дослідницької активності, яка 
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забезпечує продуктивні форми мислення, що сприяє особистісному становленню. 
Розумне сполучення індивідуальної і групової дослідницької діяльності в  процесі 
навчання дає учням можливість реалізувати свій творчий потенціал і отримати 
задоволення від навчальної роботи. 

Наш досвід роботи в ліцеї і в МАН “Дослідник” [2] показав, що навчальний 
процес як інтегральна риса обдарованої дитини визначає різний темп руху її в навчанні, 
що припускає заглиблену диференціацію, особливо пізнавальної самостійності, яка 
здійснюється по типологічним особливостям учнів. Обдарована дитина виділяється 
яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (чи має внутрішні передумови 
для таких досягнень) у тому чи іншому виді діяльності. 
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Abstract 
 

Руководители   различных  образовательных   систем   (учреждений, организаций) 
традиционно широко применяют в своей управленческой деятельности процессный и 
системный подходы. С одной стороны, это позволяет руководителям, основываясь на 
опыте работы и многочисленных научно-методических материалах, оттачивать и 
совершенствовать свое мастерство по управлению образовательными системами, с 
другой стороны, кибернетическая  основа  системного  и  процессного  подходов,  их 
«механистичность» не позволяет эффективно использовать человеческий ресурс — 
основной ресурс любой организации. Очень быстро руководители образовательных 
учреждений начинают понимать, что детально разработанные планы 
функционирования и развития, усовершенствованные организационные структуры и 
координация деятельности сотрудников с помощью приказов, распоряжений, указаний 
и т.д. не являются достаточными условиями для эффективной инновационной 
деятельности руководимого учреждения. 

Несомненным является то, что одним из факторов, способствующим переводу 
образовательных систем в режим развития и повышению качества образования 
является наличие у их руководителей теоретического понимания и практических 
умений по эффективному использованию различных, в зависимости от ситуации, 
подходов, которые находят применение в менеджменте, управлении социальными и 
образовательными системами. За последние годы наука управления выработала 
концепции других подходов, которые применяются при управлении различными 
социальными системами: ситуационный, маркетинговый, партисипативный и др., не 
получившие к сожалению должного применения в образовании. На наш взгляд 
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перспективным направлением в управлении образовательными системами в 
современных условиях видится применение партисипативного подхода. 

Концепция партисипативного управления исходит из того, что если человек в 
организации заинтересованно принимает участие в различной ее деятельности, то он 
тем самым, получая от этого удовлетворение, работает с большей отдачей, лучше, 
более качественно и продуктивно [1; 2; 5]. 

Считается, что партисипативное управление: 
во-первых, открывая доступ к принятию решения по поводу вопросов, связанных с 

его функционированием в организации, мотивирует человека к лучшему выполнению 
своей работы (процесс мотивации человека); 

во-вторых, способствует тому, что работник не только лучше справляется со своей 
работой, но и приводит к большему вкладу отдельного работника в жизнь организации, 
т.е. происходит более полное задействование потенциала человеческих  ресурсов  
организации  (направленность  на  повышение эффективности использования 
человеческих ресурсов в организации). 

Таким образом, в теории управления концепцию партисипативного управления 
связывают не только с процессом мотивации, а рассматривают как один из общих 
подходов к управлению человеком в организации [2; 3; 5]. 

С позиции менеджмента партисипативное управление может быть реализовано по 
следующим направлениям: 

- предоставление работникам права самостоятельно принимать решения по поводу 
того, как им осуществлять свою деятельность (самостоятельный выбор режима работы, 
средств осуществления работы и т.д.); 

- привлечение работников к принятию решения по поводу выполняемой ими 
работы (совместная постановка целей, определение задач); 

- предоставление право контроля работникам за качеством и количеством 
осуществляемого им труда и соответственно установление ответственности за 
конечный результат; 

- широкое привлечение работников к рационализаторской деятельности, в 
вынесении предложений по совершенствованию их собственной работы, отдельных 
подразделений, организации в целом; 

- предоставление права работникам на формирование рабочих групп из тех членов 
организации, с которыми им хотелось бы работать вместе [2]. 

В реальной практике все эти направления партисипативного управления обычно 
используют в определенной комбинации, так как они очень тесно связаны друг с 
другом и очень хорошо дополняют друг друга. 

Вышерассмотренные направления партисипативного управления на наш взгляд 
могут быть органично и эффективно адаптированы при управлении образовательными 
системами. Так, Н.В. Немова, рассматривая вопросы организации функционирования и 
развития образовательных учреждений и основываясь на идеях партисипативного 
управления, выделяет три уровня участия педагогических работников в управлении: 
соучастие, активное участие и партнерство [З]. 

На первом уровне, т.е. соучастии, педагогические работники остаются достаточно   
пассивными.   Управление   отдельными    структурными подразделениями, как всем 
образовательным учреждением, осуществляется администрацией. Основной формой ее 
взаимодействия с педагогами является обмен информацией, консультации с целью 
получения совета по поводу принимаемого решения или предложений по улучшению 
работы отдельных педагогов, структурных подразделений, образовательного 
учреждения в целом. Круг проблем, которые педагоги решают самостоятельно, без 
привлечения руководителей, достаточно узок и ограничивается вопросами собственной 
работы. 

Второй уровень, а именно, активное участие, характеризуется более глубокой 
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включенностью педагогов в процесс управления. Здесь значительно расширяется число 
людей, участвующих в управлении. Основными методами взаимодействия 
администрации с сотрудниками являются коллегиальные способы выявления и 
решения проблем: совместные дискуссии, мозговые штурмы, использование метода 
номинальных групп и т.д. Однако при принятии решений руководители имеют 
преимущества, последнее слово остается за ними и к их мнению прислушивается 
коллектив, добровольно отдавая право голоса при окончательном решении. 

Третий, самый высокий уровень участия педагогов в управлении - партнерство, 
характеризуется равными отношениями между педагогами и руководителями. Это 
означает, что процесс выявления и решения проблем полностью осуществляется на 
коллегиальной основе самим педагогическим коллективом. Сотрудники принимают 
участие не только в решении проблем, возникающих на своих рабочих местах или в 
структурных подразделениях, но ' и в целом - в образовательном учреждении. 

Естественно, что далеко не все члены педагогического коллектива и не сразу, в 
соответствии с принципами партисипативного управления, будут включаться в 
процессы управления образовательным учреждением. В этом процессе ими руководят 
самые разные побуждения и мотивы. Понятно, что чаще всего активность педагогов 
будет вначале проявляться тогда, когда появляется возможность влиять на решение тех 
проблем, которые как-то связаны с их личными интересами в учреждении. 

Для создания и развития внутренних побуждений педагогических работников к 
участию в управлении необходимо предоставлять им . возможность самостоятельно 
определять учебную нагрузку, расписание учебных занятий или график занятости на 
работе, содержание и методы контроля промежуточных и итоговых результатов 
обучения, приоритеты в развитии образовательного учреждения, вознаграждения за 
работу. 

Важным моментом является то, что участие педагогов в управлении служит и 
средством удовлетворения их многих социальных потребностей. Так, участие в 
процессе выработки, принятия и реализации управленческих решений способствует 
удовлетворению потребности в достижении, в при частности к делам образовательного 
учреждения. Для педагогов, имеющих управленческие потребности, желание принять 
участие в рационализации учебно-воспитательного процесса, а также процесса 
управления -  это возможность удовлетворить потребность в самореализации. 

Следует отметить, что основными предпосылками для создания системы участия 
педагогов в управлении является уровень зрелости педагогического коллектива,   опыт   
демократического управления образовательным учреждением, разделяемые 
коллективом ценности или организационная структура. Чем выше уровень зрелости 
коллектива и более ориентированной на совместную деятельность является его 
организационная культура, чем больше опыт и демократические традиции управления 
имеются в образовательном учреждении, тем проще создать систему участия педагогов 
в управлении. 

Кроме указанных предпосылок создания системы участия педагогов в управлении 
образовательными системами существует и ряд препятствий. Так, к примеру, к ним 
можно отнести определенные традиционные недостатки в работе коллегиальных 
органов: выполнение коллегиальными органами преимущественно методических 
(функций; нерациональное расходование времени педагогов на проведение совместных 
совещаний; невыполнение принятых коллективных решений и отсутствие планов их 
исполнения; постоянный перенос сроков и нерегулярность работы коллегиальных 
органов и т.п. [З]. 

Считаем, что применение партисипативного подхода в практике управления 
заставит руководителей образовательных учреждений изменить взгляды на ведущие 
закономерности внутришкольного менеджмента — принципы управления. Наряду с 
широко применяемыми принципами управления образовательными системами 
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(демократизация и гуманизация управления; системность и целостность в управлении; 
рациональное сочетание централизации и децентрализации и т.д.  [4]), для 
руководителей образовательных учреждений актуальным и жизненно необходимым 
станет применение принципа участия в управлении и делегирования полномочий. 

Тем самым, на наш взгляд, это будет способствовать целенаправленному 
руководству по дальнейшему развитию образовательных систем и выполнению 
множественных задач по повышению качества образования, эффективно используя 
человеческие ресурсы. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЗАКОНІВ ЗАПАМ’ЯТАННЯ* 

 
Abstract. The article discusses the problems of qualitative perception and memorizing 

information by a person and the ways of their solution. 
 

Людина використовує свої психологічні і інші можливості дуже повільно. По 
словам відомого психолога професора Карла Сишора [2], «звичайна людина 
використовує не більше 10% можливостей своєї пам’яті, а останні 90% розтрачує 
марно, тому що порушується природні закони запам’ятання». Але на зламі ХХ-ХХІ 
століть вона змушена за своє життя сприйняти інформації по зрівняннями з людиною 
ХVІ-ХVІI століть в десятки тисяч разів більше. Це не її бажання, а вимога часу. За 
останні 30-40 років вироблено нової інформації за допомогою інформаційних 
технологій більш, ніж від часів створення Вавилону [1]. 

Проблеми сучасності: підвищення якісного сприйняття і запам’ятовування 
інформації людиною, як основного споживача інформації у світі, за допомогою 
застосування природних законів запам’ятання та комп’ютерного навчання з 
врахуванням психологічних та організаційних аспектів візуалізації інформації є 
актуальними в сучасний час. Ці проблеми не нові. Вони існують у різних областях 
знань і по різному розв’язується. Наприклад, при запам’ятанні іноземних мов, при 
розв’язані арифметичних задач тощо. При запам’ятанні іноземних мов це пов’язано з 
умінням використовувати нову інформацію у контексті зі знаннями, що людина вже 
має, і обробляти її до рівня доступності і легкого засвоювання. При розв’язані 
арифметичних задач для школярів і студентів рекомендується засвоєння ігри у шашки, 
тому що алгоритми ігри у шашки дуже подібні на алгоритми розв’язання 
арифметичних задач. 

Процеси світової глобалізації вимагають від викладачів у вищих навчальних 
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закладах пошуку шляхів практичної переорієнтації системи підготовки фахівців у плані 
вивчення та творчого осмислення новітніх тенденцій світового освітнього розвитку, 
обґрунтованого поєднання комп’ютерних технологій із досягненнями національної та 
зарубіжної освіт в процесах інтеграції у європейський та світовий освітній простір, що 
консолідується з метою реалізації освітньої концепції Булонської декларації створення 
до 2010 року так званої зони європейської вищої освіти, яка має ґрунтуватися на 
спільності фундаментальних принципів функціонування. Забезпечення якісного рівня 
вищої освіти є одним із головних завдань, що декларуються країнами-учасниками 
Болонського процесу. Якість освіти значною мірою визначається змістом навчальних 
програм підготовці фахівців, формами та методами організації навчального процесу, 
рівнем наукових досліджень, що ведуться вищим навчальним закладом тощо [3]. 

У вищих закладах України можна відмітити тенденцію побудови стандартів 
дисциплін. Стандарт програми курсу будь-якої дисципліни у вузі створює стандартну 
підготовку фахівців по всієї країні, а можливо і у світі. Це дуже гарно при створені 
“типового” фахівця, для його працевлаштування у країнах Європи, але це не догма, а 
керівництво до дії. Стандарти обмежують коло питань по курсу, але надають 
можливість поглибити якісне вивчення дисципліни за допомогою новітніх педагогічних 
і інформаційних технологій. 

В наш час філософські ідеї в області пізнання знаходять своє відображення і 
наукове підтвердження у формі об’єктивних законів протікання інформаційних 
процесів, які відкриваються і формулюються на рівні точних наук. Створення нової 
інформації людиною здійснюється на основі інформації раніше накопиченою в 
інформаційному полі суспільної системи всіма попередніми поколіннями людей. 
Існуючі уявлення про закономірності реального життя - інформація, яку людина 
придбала в процесі навчання. 

Розглянемо три природних закони запам’ятання, на які спирається будь-яка 
«мнемотехніка» (mnemonic – допомагаючи запам’ятанню). Це – враження, повторення 
та асоціація. 

Перша умова запам’ятання – отримати повноцінне, яскраве і тривале враження  
про те, що хочеться утримати у пам’яті. А для цього треба зосередитися. Тобто, 
розвивати своє вміння концентруватися на тієї роботі, якої ви зайняти у даний час. Є 
таке прислів’я: «коли робиш якусь роботу, то забувай про все – гроші, родину, успіх. 
Спочатку зроби, а потім все з’ясується: ти виграв, або програв!». Це до деякою мірою 
сприймається як жарт, але це допомагає зосередитися у роботі. 

Існує велика кількість методик розвитку пильності та зосередженості людського 
мозку [1, 4, 5]. У цьому аспекті можна звернути увагу на «Спрощену методику 
збереження здоров’я пальцевими вправами» [5]. В останній час з’явилося явище 
«старечий склероз» . З’являються молоді службовці, хто ще не має старечого склерозу, 
але страждає такими симптомами. Ця проблема стала актуальною у нашому складному 

людському суспільству… Викликають ці симптоми в загалі порушеннямт 
кровообігу мозку. У мозку людини лобові долі зв’язані з умінням правильно 
розбиратися у ділах майбутнього часу, потиличні долі – минулого часу, а вискові – 
поточного часу. Порушення кровообігу у висках, наприклад, тягне за собою 
ослаблення здібності правильно розбиратися у поточних ділах…Для людини нашого 
суспільства з ринковою економікою, що працюють в сучасному часу, порушення 
розсудливості, уваги, проникливості та пам’яті може коштувати роботи, втрати коштів, 
а можливо і самого життя. Методика збереження здоров’я пальцевими вправами дуже 
важливі і цікаві, що їх можна розглянути як рекомендації для покращеного 
поглибленого вивчення  дисциплін у школі та вузі. … 

Друга умова запам’ятання – повторення. При запам’ятанні нового матеріалу 
потрібно враховувати особливості власної свідомості і осмислено повторювати цей 
матеріал шість-десять разів, ув’язуючи його з існуючої вже у мозку інформацією…Ця 
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особливість головного мозку обумовлена двома факторами: у перерві між 
повтореннями підсвідомість мозку продовжує закріплювати асоціації; мозок, 
розв’язуючи задачу з перервами, не перевантажується від сталого навантаження. 

Перекладач «Тисячі і однієї ночі» Ричард Бартон, який володів 27 мовами, ніколи не 
займався мовою одноразово більш 15 хвилин, «тому що мозок втрачає свіжість». По 
цьому питанню можна стверджувати, що коли задача не вдається, то треба її відкласти і 
зайнятися іншим. 

Третя умова запам’ятання – вміння осмислити і створити чітку асоціацію 
новому матеріалу. Таємниця добро тривалої пам’яті полягає у формуванні різних типів 
асоціацій з тим повідомленням інформації, яке треба запам’ятати. І той, хто краще 
може осмислити свої враження і встановити зв’язки, мають кращу пам’ять. Наприклад, 
у книзі А.Р. Лурия «Маленька книга о великій пам’яті (Ум мне моніста)» описано, що 
людина у мозку побудувала себе шлях свого городу і, коли отримувала велику 
інформація, відкладала її на шляху відрізка від свого дома до якогось будинку, собору 
або особисто пункту мандрування. Це давало змогу запам’ятовувати великі обсяги 
інформації. Запам’ятання важливої інформації, яка не запам’ятовується з одного разу, 
потрібно проглядати її на протязі 10-15 хвилин. Цей прийом називається silent reading 
(читання про себе з метою отримання інформації). Так навчають п’ятирічну дитину 
математиці, задаючи їй рахунок від 0 до 10 і навпаки не більш 3-6 разів у день. Дитина 
за тиждень вивчала цій перелік цифр на все життя. 

 Оригінально вивчав мови відомий дослідник Трої Шлиман, який вчив переклади 
текстів на пам’ять і за 6 тижнів вивчав нову іноземну мову для спілкування. Він знав 92 
різні мови. 

Але в час широкого застосування новітніх інформаційних технологій, ці методи не 
достатні для досконалого вивчення сучасних дисциплін. В наш час комп’ютер стає 
одним із основних інструментів для отримання нових знань і за допомогою 
дистанційного навчання, і за допомогою глобальної мережі Інтернет тощо. Тому 
застосування новітніх комп’ютерних технологій у підвищені рівня знань є важливим і 
актуальним фактором . 

Практичне значення наведених методів в тому, що вони допомагають вивченню 
дисциплін на високому та поглибленому рівні, що дає можливість більш широко і на 
більш високому рівні застосовувати знання. 
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МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: СПІЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК МЕТОДИК 

ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 
Abstract. Art education: a generality and development of techniques of teaching 

of professional disciplines, we consider. 
Подальші соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві, зміцнення 

державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство вимагає від 
вищої освіти реалізації ідей Болонського процесу, що в свою чергу передбачає 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах в кредитно-модульній 
системі підготовки фахівців. Метою цієї перебудови є підвищення якості вищої освіти 
фахівців і забезпечення на цій основі конкурентноспроможності випускників та 
престижу української вищої школи у світовому освітньому просторі. 

Вимоги переорієнтації та деякого переосмислення підготовки фахівців торкнулася 
вузів культури і мистецтва, основним завданням яких є мобільність та гнучкість 
підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного  
ринків праці. 

Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у 
мистецьких навчальних закладах забезпечує можливість навчання студентів за 
індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми і сприяє їх 
саморозвитку і, відповідно, підготовці до життя у вільному демократичному 
суспільстві. 

Акцент професійного виховання повинен перенестись на практичну, в тому числі 
самостійну, підготовку музикантів під керівництвом досвідченого музиканта-педагога, 
на зв’язок навчання з сучасною практикою хорової культури – виконавства, музичного 
просвітительства, масової музичної освіти. Перетворення в системі диригентсько-
хормейстерської підготовки вимагають, в першу чергу, методологічних основ 
виховання хормейстерів. Складність хорової педагогіки та її методики полягають в 
поліфункціональній цілеспрямованості підготовки фахівців хорової справи. З часом все 
більшого значення набуває принцип диференціації та профілювання. На мистецькому 
ринку праці потрібні талановиті вчителі музики та співів у загальноосвітніх школах та 
дитячих садочках, хорові диригенти професійних та аматорських хорових колективів, 
вокальних ансамблів тощо. 

Все це вимагає організаційної динамічності навчального процесу, використання 
ефективних педагогічних та інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці 
фахівців. 

Відомо, що специфікою навчального процесу у мистецьких вищих навчальних 
закладах  є те, що велику питому вагу в ньому займає індивідуальна та самостійна 
робота. Неодмінною умовою для успішної організації цього процесу, поряд із фаховою 
підготовкою є процес, спрямований на вироблення у студентів творчого ставлення до 
обраної професії, що складає сутність сучасного навчання і виховання. Людина, яка не 
вміє навчатись самостійно є, за висловом відомих вчених, неосвіченою людиною 
завтрашнього дня. В цьому зв’язку роль викладача в організації пізнавальної 
діяльності, вихованні потреби і навичок самостійної роботи виходить на перше місце. 
Саме викладач з фаху повинен розкрити значення спеціальних дисциплін у підготовці 
диригента, захопити їх змістом, розвивати потребу та бажання до самостійної роботи, 
творчого пошуку. Ця роль і вага посилюється ще й тим, що визначена діяльність 
проводиться індивідуально, диференційовано з кожним студентом класу, нерозривно 
пов’язана з його індивідуальними особливостями, здібностями і можливостями. Ці 
особливості студента обов’язково слід враховувати перш за все при доборі навчального 
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репертуару та при виборі форм і методів роботи зі студентами. 
Для успішного проведення занять в індивідуальних класах викладач повинен:  

виклакати інтерес студентів до занять, створити атмосферу зацікавленості, мобілізувати 
активність, увагу, творчу зосередженість. Такий стан і відношення стають для студента 
потребою, неодмінно викликають перерозподіл між заняттям і підготовкою до нього – 
студент більше уваги приділяє відпрацюванню навичок та вмінь, більше читає, шукає 
вирішення проблем, що виникають, робить спроби сам їх ставити, тобто формує 
навички самостійного творчого мислення. І саме заняття стає не тільки “порцією” знань 
і завдань, які йдуть від педагога до студента, а перетворюється у форму творчого 
контакту людей, які знаходяться в пошуку, зацікавлені в удосконаленні професійної 
майстерності.  

Досвід провідних педагогів свідчить, що об’єктивними факторами в основі 
самостійної підготовки диригента можуть виступати: 

- розвиток у студентів внутрішнього відчуття та бачення як хорового звучання, 
так і м’язово-рухових жестів та емоційних переживань; 

- постійне відчуття співочого дихання, яке виробляється засобами виразного співу  
та гри хорових партитур. 

В процесі роботи над репертуаром, викладач дає конкретні завдання для 
самостійної роботи студентів, яка пронизує всі етапи організації індивідуального 
заняття: прослуховування музичного матеріалу, музично-теоретичний та хорознавчий 
аналіз, виявлення художньо-образного змісту, особливостей драматургії, встановлення 
характерних хорових особливостей, технічних та виконавських труднощів, 
виконавського плану твору, постановка та вирішення багатьох проблем технологічно-
диригентського характеру. 

Всі ці елементи тісно взаємопов’язані і дозволяють використовувати різноманітні 
цільові установки, в одному випадку – розширення музичного кругозору, в другому – 
розвиток слуху і професійної пам’яті, у третьому  - оволодіння мануальною технікою 
диригування, у четвертому – розвиток умінь та навичок роботи з хоровою партитурою. 
У кожному з цих випадків варто домагатися виконання роботи творчо, а не  формально. 

Самостійна робота – це найбільш яскрава форма прояву творчого начала і 
необхідний етап становлення творчої особистості. Саме наукова організація 
самостійної роботи студентів, використання педагогічних прийомів, забезпечать 
сформованість таких особистісних якостей, як: самостійність, творча ініціативність, 
критичність у ставленні до себе, необхідність самоосвіти і самовдосконалення, що є 
обов’язковою вимогою для досягнення високої якості вищої освіти. 
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Abstract 

Потенциал образования заключает в себе скрытые возможности для изменения 
образов социально-территориальных систем различных масштабов. Для этого под 
образованием следует понимать не только систему образовательных институтов, но 
более широкий феномен – обретение системами разной природы и сложности новых, 
по сравнению с предыдущими, образов. Это явление свойственно и природе, и 
обществу, и социально-территориальным системам, и социальным группам, и 
конкретным людям. Всё в мире непрерывно образуется. Процесс этот происходит как 
по детерминистским, так и по синергетическим законам. 

Традиционно же под образованием понимается, и это официально нашло 
отражение в Законе Российской Федерации «Об образовании», «целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства…» [1]. В 
данном случае речь идёт не об образовании в широком смысле слова, а об образовании 
как социальном явлении, об образовании людей. В то же время нельзя отрицать, что 
образ социально-территориальных систем и состояние всей Ойкумены (заселённой 
людьми территории) существенно зависит от того, как и насколько образованы 
живущие на них люди. Современные глобальные кризисы и, прежде всего, 
экологический, а также аномалии типа насилия, терроризма и войн являются 
свидетельствами того, что образование как явление социального характера также 
находится в кризисе, со своей задачей воспитания «человека облагороженного образа» 
не справляется [2]. 

Образование людей происходит как спонтанно, путём их взаимодействия с 
окружающим миром, так и организованно, в различных образовательных институтах, 
специально для этого создаваемых обществом и государствами. Если спонтанное 
образование сопряжено с изменением энтропии в ту или иную сторону, то в 
образовательных институтах оно реализуется в соответствии с той или иной целью, то 
есть направлено на определённую упорядоченность и возрастание энтропии. 
Образовательные институты в реальности могут «сеять разумное, доброе, вечное», или 
утверждать в обществе тиранию и насилие (Т.Ф.Акбашев, Д.Л.Андреев, А.Г.Асмолов и 
А.М.Кондаков, А.С.Запесоцкий, Дж. Каунтс, Н.Н.Моисеев, Н.Д.Никандров, 
Н.И.Пирогов и др.) [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. История человечества имеет достаточно 
примеров тому. 

Кризис современных национальных и планетарной систем образования 
заключается в том, что они не в состоянии выполнять свою главную миссию 
«исправления человечества», о чём мечтал ещё более 300 лет назад основоположник 
научной педагогики Я.А.Коменский [10]. Одной из причин тому является перекос в 
мировоззрении многих людей, особенно уполномоченных принимать судьбоносные 
решения и управлять целыми государствами и народами, в сторону экономико-
центрического мышления. Об этом прямо и недвусмысленно говорит в «Розе Мира» 
известный русский мыслитель, писатель и философ Д.Л.Андреев: «Один из 
передаточных механизмов между народоводительствующими иерархиями и 
исторической действительностью – экономику – провозгласили верховным вершителем 
исторических судеб. Была ли ложь осознанной? По-видимому, нет, хотя основатель 
доктрины к концу жизни додумался, кажется, до того, что механизм этот движется кем-
то. Но это новое понимание потребовало бы для своего включения в доктрину столь 
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значительной ломки всего сооружения, что основатель предпочёл промолчать о своём 
открытии, … никаких намёков на это открытие в принадлежащих ему документах не 
осталось. … борьба между демоническим и провиденциальным развернулась и внутри 
этого учения, даже в уме и душе самого основателя, а позднее – между различными его 
истолкователями и последователями. … эта борьба продолжалась и в сознании того 
лица, которое в России стало на рубеже ХХ века вождём этого движения». 

Д.Л.Андреев видел школу и образование в качестве главных рычагов 
преобразования Мира, которые способны как утвердить в обществе тиранию, так и 
воспитать «человека облагороженного образа». Вот как он об этом пишет: 
«Исторический опыт великих диктатур, с необыкновенной энергией и планомерностью 
охватывающих население громадных стран единой, строго продуманной системой 
воспитания и образования, неопровержимо доказал, какой силы рычаг заключён в этом 
пути воздействия на психику поколений. Поколения формировались всё ближе к тому, 
что представлялось желательным для власть придержащих. Нацистская Германия, 
например, ухитрилась добиться своего даже на глазах одного поколения. Ясное дело, 
ничего, кроме гнева и омерзения, не могут вызвать в нас её идеалы. Не только идеалы – 
даже методика её должна быть отринута нами почти полностью. Но рычаг, ею 
открытый, должен быть взят нами в руки и крепко сжат». 

Далее писатель оптимистически подчёркивает роль образования в 
переустройстве Мира: «Приближается век побед широкого духовного просвещения, 
решающих завоеваний новой, теперь ещё едва намечаемой педагогики. Если бы хоть 
несколько десятков школ были представлены в её распоряжение, в них формировалось 
бы поколение, способное к выполнению долга не по принуждению, а по доброй воле; 
не из страха, а из творческого импульса и любви». 

В самих образовательных системах по сей день имеет место перекос в сторону 
сциентистской направленности содержания образования и недооценка его духовного и 
культурного аспектов. Именно последние и представляют собой нереализованный в 
должной мере потенциал в современном образовании. 

Приобщение людей к свету знаний – одна, но не единственная задача 
образовательных институтов. Гораздо важнее воспитательная функция образования, 
благодаря которой люди приобщаются к духовным ценностям и культуре. Духовное и 
культурное общество – гарантия его гармоничного сосуществования с природой и 
устойчивого развития человечества на перспективу. Пока же цели образования будут 
по преимуществу сциентистскими, образование будет рассматриваться только как 
сфера услуг или, что ещё разрушительнее для социально-территориальных систем, как 
товар, оно не будет выполнять свою функцию создания условий для устойчивого 
существования и развития человечества на перспективу. Настало время для 
решительных действий в направлении придания сфере образования и её социальным 
институтам, если уж не приоритетной, то паритетной с экономикой значимости. В то 
же время, и само образование должно стать другим – духовно и культурно 
направленным. Иначе человечеству на Земле грозит самоуничтожение. 

Зародыши государственно-общественных систем, базирующихся на подлинном 
приоритете образования как их системообразующего фактора, в прошлом и настоящем 
были и есть. Это – «пайдейя-полисы» и «пайдейя-регионы» – города и территории, где 
гармоничное сосуществование людей и территорий со всеми присущими их 
атрибутами достигается через поставленное соответствующим образом образование, 
являющегося механизмом для придания соответствующим социально-
территориальным системам устойчивости [11]. Сам факт существования таких систем 
позволяет оптимистично смотреть на проблему самосохранения человечества и с верой 
в его будущее. 
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Достаточно локальных примеров духовно-гуманистического образования и в 
современных российских образовательных учреждениях, в которых удаётся успешно 
решать проблему воспитания «человека облагороженного образа». Можно сказать, что 
таких учреждений большинство, как в системе общего, так и профессионального 
образования. К примеру, журналом «Педагогика» представлен в качестве передового 
опыт гуманистического образования в Санкт-Петербургском гуманитарном 
университете профсоюзов [12], [13]. Дело за тем, чтобы подобный опыт стал 
повсеместным и массовым, а для этого необходима соответствующая подготовка 
педагогов и организаторская работа органов управления образованием. 
Инициированный Президентом Российской Федерации Национальный проект 
«Образование» можно считать началом этого процесса, но он только частично решает 
проблему нереализованного потенциала образования. 
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Распопов В.Б., Семяновский В.Н.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – ПЕРЕХОД К УПРАВЛЕНИЯ ПО 
ОПЕРЕЖЕНИЮ. 

 
Abstract. The urgency of transition to management with advancing in educational systems 
is conventional. A special importance it has accepted in connection with acceleration of 
developments of society (information, communication, emigratory, etc.), processes of 
globalization and clusterization in the modern world. The learning system of the future 
specialist on collective (design) operation should help to overcome some crisis processes 
of modern education. 

 
Для систем образования проблема управления, как и для большинства сложных 

систем, является одной из ключевых. Управление обычно характеризуют как функцию 
организованных систем различной природы, обеспечивающую сохранение их 
определенной структуры, поддержание режима деятельности (развития), реализацию 
их целей и/или программ. Различают следующие этапы процесса управления – 
определение целей, планирование, организация, мотивация, координация, 
регулирование, учет и контроль. Очевидно, что ряд этапов процесса управления носят 
не технический, а коммуникативный (гуманитарный) характер. 
Модели управления в сложных системах обычно сводятся к управлению по 
отклонениям от плановых показателей. И отечественными и зарубежными 
специалистами признаются проблемы современного образования и ухудшения 
подготовки студентов. Болонский процесс не решает этих проблем, а просто создает 
общие правила игры. В современном, быстроменяющемся мире, существующие 
технологии уже не отвечают реалиям и настоятельно требуется переход к управлению 
по опережению в образовательных системах.  

1. Задача подготовки специалистов завтрашнего дня всегда считалась актуальной 
для высшего образования, однако реорганизация системы высшего образования в этом 
направления осуществлялась медленно и фрагментарно, а управления изменениями 
вообще не отвечало принципам опережения. 

2. Важной, также, считалась задача гуманизации образования, особенно 
технического. Можно отметить, что понималась она достаточно узко и управлялась по 
остаточному принципу.  

3. Современные тенденции ускорения всех процессов в обществе, процессы 
глобализации и кластеризации в нем, предъявляют более серьезные требования к 
организации образовательных систем и перестройки системы управления ими. Под 
кластеризацией понимают создание группы (коллектива) людей, правильно 
организованных, хорошо мотивированных, обладающих значительными ресурсами. 
Такие группы в состоянии осуществлять крупные проекты, которые могут оказывать 
значительное влияние на экономические и социальные процессы в обществе, даже на 
глобальные процессы. 

4. Эти факторы, а также, значительное расширение и ускорение, важных для 
образовательных систем, информационных, коммуникационных и миграционных  
процессов, приводит к настоятельной необходимости ускорения процессов изменений, 
а значить, и изменения систем управления, перехода к управлению по опережению. 

5. Современная проектная система управления в бизнесе позволяет решать две 
важные задачи. Во-первых, постоянно сосредотачивать внимание на будущем 
организации, на ее целях и задачах. Во-вторых,  создавать эффективный коллектив 
исполнителей проекта, связанных общей целью и определенной мотивацией. Проектная 
система подготовки студентов уже внедряется в ряде высших учебных заведений. В 
некоторых вузах обязательным является участие студентов в работах, заказах, грантах, 
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проектах – реализуемых учебным заведением. Такая подготовка позволяет эффективно 
вливаться молодым специалистам в работающие организации и даже со своими 
проектами. 

6. Современному специалисту необходимы не только знания предметной области, 
но знания принципов работы коллектива, распределения ролевых функций в нем, 
системы мотивации в коллективе, умения понимать и находить свое место в нем. 
Эффективная работа над проектом требует наличия разных специалистов. Здесь 
понятие разных  лежит в гуманитарной сфере, а не в предметной. В любом случае это 
будут разные личности и им придется выстраивать свои отношения при работе. Важно, 
чтобы они уже имели необходимые навыки и встраивали свои отношения на пользу 
проекта и на свою пользу. 

7. Т.о. систему передачи конкретного объема знаний и умений нынешнего 
образования следует преобразовать в систему воспитания будущего специалиста по 
коллективной (проектной) работе. 

Следует отметить, что проблеме управлении по опережению уделяется относительно 
большое внимание для технических систем [1], но в последнее время эта тема стала 
обсуждаться и для образовательных систем [2,3], что должно привести к необходимым 
изменениям в этой области. 
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
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КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ  
ІМ.А МАКАРЕНКА 

 
Abstract. About implementation of the Government program «Teacher», 

Memorandum about the mutual understanding between Ministry of education and science of 
Ukraine and by a corporation Microsoft from October, 28, 2003, in accordance with 
Conceptual principles of development of pedagogical formation of Ukraine and Ii of 
integration in European educational space, decision of college of «МОН» from August, 18, 
2005, protocol of №8.1-2, with the purpose of co-ordination of activity of institutes of 
післядипломної pedagogical education and higher educational establishments, which carry 
out preparation of specialists after direction «Pedagogical education», developing general 
initiative of «МОН» and corporations Microsoft «Partnership in studies» an all-ukrainian 
pedagogical experiment was conducted in which the Kyiv professionally pedagogical college 
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took part the name of And. Makarenko. In labour problems and results of studies after the 
international projects of companies of Intel and Microsoft light up in the Kyiv professionally 
pedagogical college the name of And. Makarenko. 

 
У Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка 18 січня 

2006року проведена нарада-семінар «Про проведення педагогічного експерименту 
щодо навчання майбутніх вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям» в який 
прийняли участь відповідальні працівники освіти України- Болюбаш Я.Я., менеджер 
програм у сфері освіти «Майкрософт Україна»- Бунятян О.О., менеджер освітних 
програм корпорації Intel в Україні – Нанаева Т.В., директор КППК ім.. А. Макаренка 
Щербак О.І. та  ін. Обговоривши основні завдання наказу МОН від 6 грудня 2005 року 
№ 693 учасники наради рекомендували: 
1. Починаючи з 2006/2007 н.р. у ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівці за напрямом 

«Педагогічна освіта», передбачити кваліфікаційний екзамен «Інформаційно-
комунікаційних технологій та їх використання у навчальному процесі» 

2. Керівникам ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за напрямком «Педагогічна 
освіта», розробити комплексну програму з інформаційних технологій для навчання 
майбутніх вчителів, в якій окремо передбачити: підвищення кваліфікації викладачів 
інформаційно-комунікаційних технологій на основі методології та курсів: 
-«Основи інформаційних технологій» 
-«Адміністратор» 
-«Комп‘ютерні мережі» 
-«Програмування в середовищі VBNet» 
-«Система управління базами даних Aceess» 
-«Мультимедіа» 
-«Веб-дизайн» 
-«Комп‘ютерне моделювання» 

 
Програма проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх 

учителів та учителів інформаційно-комунікаційним технологіям передбачає два етапи: 
- Перший етап(2005-2008 рр.) передбачає розроблення навчально-методичних 

матеріалів, змісту освіти, форм організації навчального процесу тощо, їхню 
апробацію в експериментальних групах. 

- Другий етап (2008/2009 н.р.) передбачає внесення коректив до експериментальних 
матеріалів та їхню апробацію на більшому масиві учасників експерименту. 

Тема експерименту. 
Методична система навчання майбутніх учителів у системі вищої педагогічної 

освіти та учителів у системі післядипломної педагогічної освіти основам інформаційно-
комунікаційних технологій, а також майбутніх учителів та учителів з інформатики 
щодо реалізації профільного навчання учнів у межах спільної ініціативи МОН України 
та корпорації Майкрософт «Партнерство в навчанні». 

Мета  експерименту. 
1. Розробити, обґрунтувати, експериментально перевірити та впровадити у 

навчальний процес в системі вищої педагогічної освіти модель методичної системи 
підготовки майбутніх учителів інформатики до реалізації профільного навчання 
учнів навчально-виховному процесі та майбутніх учителів різних спеціальностей 
основам інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. Розробити, обґрунтувати, експериментально перевірити та впровадити у систему 
післядипломної педагогічної освіти модель методичної системи навчання учителів 
різних предметів основам інформаційно-комунікаційних технологій. 
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На рівні Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
вжито заходів щодо проведення експерименту, створено робочу групу для 
організаційного та методичного супроводження експерименту, ознайомлено науково-
педагогічних працівників зі змістом та умовами проведення експерименту, підготовлені 
плані заходів щодо проведення експерименту.  

Українським інститутом технологій в освіті НТТУ «КПІ» (УПТО) створено новий 
засіб навчання для вчителів інформатики, системних адміністраторів та осіб, які 
виконують обслуговування навчальних комп‘ютерних комплексів та мереж на основі 
ОС Windows XP- дистанційний курс (ДК) «Адміністратор». Заявки на опрацювання 
дистанційного курсу  «Адміністратор» подалі понад 60студентів та 5 викладачів з 
інформаційних технологій Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 
Макаренка. ДК «Адміністратор» є корисним для масової перепідготовки та підвищення 
кваліфікації також  інших вчителів-предметників загальноосвітніх навчальних закладів 
і викладачів ВНЗ, які хотіли б використовувати новітні інформаційні технології та 
елементи дистанційної форми навчання у власній практиці, а також як факультатив для 
студентів  майбутніх викладачів з інформаційних технологій. У цьому курсі прийняли 
участь студенті випускних груп за фахом бакалаврі педагогіки, що зацікавлені у 
поглибленні своїх знань у цьому напрямі. Курс розроблений Українським центром 
дистанційної освіти НТТУ «КПІ» на замовлення Науково-методичного центру 
організації, розробки та виробництва засобів навчання (НМЦ) у відповідальності до 
Державної програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, 
комп‘ютеризації сільських шкіл і Перспективного плану забезпечення навчально-
виховного процесу сучасними педагогічними програмними засобами за технічної 
підтримки українського представництва компанії «Майкрософт».Дистанційний курс 
«Адміністратор» є сертифікованим(сертифікат відповідності UAI 092.2070921-04 за 
реєстром системи сертифікації УКРСЕПРО) і має гриф «Рекомендовано МОН 
України».Українським інститутом інформаційних технологій  в освіти НТУУ «КПІ» 
розпочато безкоштовне навчання за цим курсом вчителів загальноосвітніх закладів, 
викладачів та студентів ВНЗ педагогічного профілю з усіх регіонів України. Фінансову 
підтримку навчання забезпечувала компанія Microsoft. 

Курс складався з теоретичної частини та тестів самоконтролю, виконання яких 
сприяло засвоєнню матеріалу в повному обсязі. У разі успішного виконання завдань 
тестів( понад 60% правильних відповідей) слухач отримує сертифікат УПТО. Навчання 
здійснювалось через мережу Інтернет і не потрібувало от слухачів відриву от навчання 
або роботи. Термін навчання-3месяці. Курс можна знайти на сайті  http://udec.            
ntu-kpi.kiev.ua. Доступна демонстраційна версія курсу. Умовою безкоштовного 
навчання було обов‘язкове складання тестів. Курс розраховано на 72 години навчання, 
та складався з 15 модулів та 4 тем: 

Тема 1. Встановлення та настроювання операційної системи windows XP 
Professional 

Тема 2. Встановлення обладнання і драйверів пристроїв, керування роботою 
пристроїв, моніторинг та пошук несправностей. 

Тема 3. Побудова мереж на базі MS Windows та їх адміністрування. 
Тема 4. Настроювання параметрів мережі і з‘єднань з Інтернетом. 
Успішно  склали тестові завдання 50 студентів бакалаврів педагогіки з 

інформаційних технологій та 5 викладачів за що ї були сертифіковані відповідно 
домовленостям компанією   «Майкрософт». 

 Відповідно до наказу МОН  №248 від 22.04.2005 Київський професійно-
педагогічний коледж  імені Антона Макаренка прийняв участь у педагогічному 
єксперименті за програмою «Intel@Навчання для майбутнього» щодо навчання 
майбутніх вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчально-виховному процесі. Створена робоча група з числа науково-
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педагогічних працівників для організації та методичного супроводження педагогічного 
експерименту, розроблені методичні матеріали для науково-педагогічних працівників 
та  студентів щодо педагогічного експерименту. Організовано навчання викладачів 
методичних кафедр з вивчення основ ІКТ та навчання майбутніх вчителів ефективному 
використанню ІКТ у навчальному процесі шляхом створення постійно діючого 
семінару (серії майстер-класів) з питань впровадження програми «Intel@Навчання для 
майбутнього».Програма є каталізатором процесу інформатизації освіти в України. Вона 
посідає в українській національній програмі інформатизації важливе місце, має вагоме 
значення у вдосконаленні українських навчальних програм і стандартів, є інноваційною 
та такою, що сприяє підвищенню якості освіти, розвитку дитини, підготовки учнів до 
діяльності після завершення навчання в конкурентному економічному середовищі  та 
надає можливість обміну досвідом інновацій в освіті з багатьма країнами світу. 
Координацію експериментальної роботи, проведення семінарів-тренінгів, майстрів-
класів, конкурсів, методичного супроводу здійснював Науково-методичний центр 
середньої освіти. Залучено 47 вищих навчальних закладів 1-2 та 3-4 рівнів акредитації 
до цієї програми. В цілому у вищих навчальних закладах навчено 266 викладачів та 234 
студенти. Слід зазначити, що педагогічні коледжі та училища значно успішніше ніж 
університети почали впроваджувати Програму. У Київському професійно-
педагогічному коледжі  імені Антона Макаренка пройшли підготовку 25 викладачів  та 
майстрів виробничого навчання, а також 25 студентів бакалаврів педагогіки з 
інформаційних технологій. Питання перепідготовки вчителів, над якім  працює 
Міністерство спільно з Intel , на сьогодні є актуальним. Як свідчила практика, 
експериментальна програма «Intel@Навчання для майбутнього» допомагає вирішити 
вищевказані питання щодо інформатизації освіти у коледжі. Впродовж реалізації 
Програми «Intel@Навчання для майбутнього», відбулися суттєві зміни у підвищенні 
кваліфікації вчителів, планування ними своєї діяльності. Комп‘ютер перестає 
асоціюватися як засіб реалізації навчального предмета «Інформатика», інформаційні  
технології почали використовуватися під час вивчення інших навчальних дисциплін. 
Ефективніше стали застосовувати проектні методики, між предметні зв‘язки. Вчителі 
започаткували створення власних методичних розробок з використанням стандартних 
програмних засобів. 

Поряд з цим, вчителі і учні одержали можливість підтримувати зв‘язки, одержувати 
інформацію про освітні системи зарубіжжя, а деякі-виконувати спільні навчальні 
проекти. Учасники програми мають можливість опанувати комплексом  особисто-
орієнтованих, модульних, проектних та інших інноваційно-педагогічних технологій 
навчання. При навчанні вчителів та майстрів виробничого навчання за програмою 
«Intel@Навчання для майбутнього» особлива увага приділялась також розвитку 
навичок формування критичного мислення та мислення високого рівня учнів, шляхом 
застосування методів аналізу, синтезу, оцінювання. 

Навчальний курс з 48 годин, складався з дванадцяти модулів, над якими потрібно 
було працюватиме з іншими слухачами. Результатом роботи кожного слухача  був 
розроблений спеціальний Проект, що стосується предмета, якого викладач навчає учнів 
сьогодні або навчатиме в майбутньому, а також Портфоліо проекту, з яким викладач 
повернетеся до свого навчального закладу. Це дасть змогу реалізувати важливі 
навчальні цілі, що постали перед сучасною школою, сформувати в учнів мотивацію до 
навчання. Портфоліо проекту - комплект інформаційних, дидактичних і методичних 
матеріалів до навчальної теми або навчального проекту, розроблений з метою його 
ефективної організації та навчання з теми, яка відповідає навчальний програмі базового 
курсу даної предметної галузі. Ці матеріали створюються викладачами та студентами 
(їх роль відіграють слухачі-вчителі) з використанням комп‘ютерних технологій (засобів 
створення мультимедійних комп‘ютерних презентацій, текстового та графічної 
редактора, табличного процесора, комп‘ютерних програм для створення публікацій і 
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веб-сайтів, здійснення пошуку інформації в Інтернеті, роботи з електронною поштою 
тощо).   

Анкетування вчителів, які пройшли навчання, показало суттєві зміни, щодо 
використання комп‘ютерних технологій у навчальному процесі. Переважна більшість 
педагогічних працівників планують високоефективні методи використання 
персональних комп‘ютерів, більшість учасників тренінгу (понад 80%) позитивно 
оцінили цілі та основні методи проведення тренінгу. Після завершення тренінгу його 
учасники отримують знання та навички з можливістю успішного запровадження їх при 
організації навчально-виховного процесу. 

Позитивну оцінку корисності кожного є етапів тренінгу отримали такі складові: 
• створення учнівської публікації (66%); 
• створення учнівської мультимедійної презентації (63%); 
• створення учнівського веб-сайту (62%); 
• створення методичних матеріалів (57%). 
Такий результат закономірний, оскільки зазначені види діяльності є найбільш 

цікавими, єфективними з точки зору використання комп‘ютерних технологій і 
найбільш придатними для застосування у роботі зі студентами. За умов розбудови 
національної системи освіти, зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій 
у суспільстві, необхідно удосконалювати і переорієнтовувати підготовку вчителів у 
системі після дипломної освіти на ефективне використання програми   
«Intel@Навчання для майбутнього». Механізм цієї роботи потребує узгодження 
організаційних, фінансових та методичних питань в чому велика подяка директору  
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, член-
кореспонденту АПН України Щербак Ользі Іванівни.  
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Abstract. 
 

 
Известно, что будущее страны во многом зависит от развития системы высшего 

профессионального образования, так как высшая школа и вузовская наука занимают 
своё особое положение в регионах России. Примерно в 80% городов, где расположены 
вузы, они представляют основной интеллектуальный ресурс территории. Однако 
особое внимание следует уделять не только совершенствованию профессорско-
преподавательского состава, но и студентам, ведь именно они, во многом и составляют 
тот интеллектуальный потенциал, от которого зависит будущее развитие и науки, и 
страны в целом. 

Ясно, что далеко не все студенты, поступившие в вуз, успешно адаптируются в нем 
и становятся способными к саморазвитию и самореализации. Согласно статистическим 
данным примерно до 30% от поступивших на первый курс за время учёбы 
«отсеиваются» по разным причинам. И одной из них, по-нашему мнению, являются 
трудности в учении, а также отсутствие или, может быть, неэффективное 
использование педагогической поддержки студентов с трудностями в учении. Иными 
словами сегодня имеют место противоречия: 
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• между сложившимися требованиями к учебно-познавательной деятельности 
студентов и реальными возможностями многих студентов для их выполнения; 
• между существующими у студентов трудностями в учении и недостаточной 

теоретической разработанностью и практическим применением методов и средств 
педагогической поддержки студентов в процессе обучения. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить аспекты 
гуманизации образования, обеспечивающие педагогическую поддержку учащегося. 
Автор идеи педагогической поддержки Олег Семёнович Газман, приверженец 
педагогики свободы, говорил о том, что «дифференциация социального и 
индивидуального в развитии личности приводит к необходимости соответственного 
вычленения в педагогическом процессе двух компонентов: воспитания и 
педагогической поддержки (помощи в саморазвитии)» [6; 24]. Очень часто 
педагогическая поддержка рассматривалась и продолжает рассматриваться 
преимущественно по отношению к детям школьного возраста, и связана с решением 
проблем, которые испытывают школьники–подростки и учащиеся в период ранней 
юности. В то же время даже первичный анализ затруднений, которые испытывают 
юноши-студенты и девушки-студентки, свидетельствует о применимости 
педагогической поддержки и по отношению к ним. Особенности такой поддержки 
студентов обусловлены и возрастными особенностями студентов, и спецификой 
образовательного процесса в вузе. 

Можно задать вопрос: уместно ли оказывать педагогическую поддержку 
студентам, так как принято считать их достаточно взрослыми людьми, а взрослость 
трактуется специалистами по возрастной психологии как такой уровень развития, при 
котором личность способна к полной саморегуляции. Тем не менее, те же специалисты 
относят студенческий возраст ко второму периоду юности, что само по себе хоть и 
свидетельствует о способности к саморегуляции, но не полной. Следовательно, рядом с 
юношей необходимо присутствие взрослого для его психологической и педагогической 
поддержки.  

Возрастной период16 – 22 года обозначен Б.Г. Ананьевым как «студенческий 
возраст». По мнению Г. В. Ванаковой для студенческого возраста характерны 
следующие психологические особенности: 
• зрелость в умственном, нравственном отношении; 
• убежденность, сложившееся мировоззрение; 
• чувство нового—смелость, решительность; 
• способность к увлечению — оптимизм; 
• самостоятельность — прямолинейность; 
• противоречивость самооценки, что вызывает внутреннюю неуверенность, 

сопровождающуюся резкостью и развязностью; 
• скептическое, критическое, ироническое отношение к преподавателям и режиму 

учебного заведения; 
• сохраняющийся максимализм и критичность, зачастую отрицательное отношение к 

мнению старших; 
• неприятие лицемерия, ханжества, грубости, стремления воздействовать окриком; 
• пик интеллектуальных и познавательных возможностей, усиление сознательных 

мотивов поведения и регуляции своего поведения, немотивированный риск, неумение 
предвидеть последствия своих поступков; 
• усиление целеустремленности, решительности, настойчивости, самостоятельности, 

инициативы; 
• принятие ответственных решений относительно выбора и овладения профессией, 

стиля и своего места в жизни; 
• выбор спутника жизни, создание своей семьи, активность в сексуальной сфере; 
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• стремление к самостоятельным социальным и индивидуально-личностным 
выборам и самоопределению [5; 120]. 

В последнее десятилетие стали появляться работы, посвященные применению 
педагогической поддержки в вузе. Диссертационные работы по педагогике  
Э.П. Бакшеевой, Г.А. Давыдова, С.Н. Ефремовой, Т.В. Колонтаевской, Н.Л. Кучеренко,  
Т.Н. Мартыновой, Т.В. Солодиловой, М.В. Шинкорук посвящены проблеме 
использования педагогической поддержке в студенческом возрасте. Авторы 
рассматривают задачи педагогической поддержки, формулируют принципы её 
реализации и условия эффективного использования, а также предлагают модели 
педагогической поддержки.  

Дискуссионным и является вопрос о том, что следует «поддерживать». Одни 
полагают, что необходимо поддержать, развить человека в человеке, пробуждая у него 
потребность в самореализации, саморазвитии, саморегуляции, самозащите, 
самовоспитании Другие утверждают, что содержание педагогической поддержки шире, 
чем «работа с проблемой человека», важно выделить трудности человека. Трудно 
всегда то, что актуально для каждого (Н.Кузьмина, А. Деркач). Именно «трудность» 
может быть той единицей, через которую можно «отследить» процесс саморазвития 
человека. Поэтому так важен вопрос о педагогической поддержке студентов с 
трудностями в учении. 

Основываясь на докторской диссертации, защищённой Б.Е. Фишманом в конце 
2004 года, которая называлась «Педагогическая поддержка личностно-
профессионального саморазвития педагогов в профессиональной деятельности», вслед 
за автором мы попытались сформулировать принципы педагогической поддержки 
студентов с трудностями в учении. 

1. Принцип аксиологической ориентированности: вузовская педагогическая 
поддержка определяется ведущими идеями и ценностями саморазвития, обеспечивая 
приоритетность развития ценностно-смысловой, мотивационной сферы личности 
студентов. 

2. Принцип субъективности предполагает признание студента субъектом развития, 
обучения и воспитания; постановка студента в позицию полноправного субъекта 
обучения; признание способности студента к саморазвитию и его права на 
индивидуальную образовательную траекторию; способность студента осознавать, что 
его свобода заключается в его способности выбирать их своих многочисленных «хочу» 
те, за которые он готов нести личную ответственность; приоритет внутриличностного, 
индивидуального содержания образовательной деятельности; эмоциональная 
окрашенность процесса обучения. 

3. Принцип фасилитации, предполагающий, что преподаватели, кураторы и 
психологи стараются воспринимать каждого студента таким, какой он есть; помочь ему 
в обретении высокой самооценки; создавать психологически комфортную творческую 
обстановку в группе; организовывать ситуации успеха для каждого участника. 

4. Принцип преобразования пространства педагогических отношений заключается 
в осуществлении перехода из учебного пространства внутрипредметных, 
функционально-ролевых педагогических отношений в образовательное пространство 
надпредметных, ценностно-смысловых педагогических отношений. 

5. Принцип целостности: образовательная деятельность в системе педагогической 
поддержки студентов носит интегративный характер, реализующий идеи целостного 
образования. 

6. Принцип открытости: образовательные процессы в системе педагогической 
поддержки студентов максимально открыты, обеспечивая широкую свободу всем 
участникам (свободу выбора направления развития и образовательной траектории, 
свободу выбора объектов приложения усилий, свободу выбора необходимых 
педагогических методов и средств), появляется свобода обсуждения проблем; 
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возникает многообразие зон развития и ситуаций их выбора. 
7. Принцип диалогичности взаимодействий: взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса носит характер диалога, в котором каждый участник имеет 
равные возможности высказаться и каждый может быть услышан. При этом еще очень 
важно, чтобы каждый студент умел увидеть собственный смысл во взаимодействии с 
преподавателями и построить совместно с преподавателем такую линию поведения, 
которая им самим признавалась бы как значимая и необходимая. 

8. Принцип интерактивности взаимодействий: в соответствии с данным 
принципом обеспечивается включение каждого студента как активного участника в 
процесс группового взаимодействия; осознание каждым студентом того, что его «я» не 
может развиваться без других людей, объективно создающих ситуацию столкновения, 
но и субъективно готовых помочь поиску согласия и соотнесенности; совместный 
поиск и открытие истин, ценностей, смыслов. 

9. Принцип рефлексивности: в системе педагогической поддержки студентов 
обеспечивается многомерный рефлексивный характер образовательных процессов (на 
уровне отдельного студента; на уровне группы студентов; на уровне системы 
педагогической поддержки). Этот принцип учитывает регулярные обсуждения логики 
развития образовательной деятельности; анализ различных возможностей продолжать 
развитие образовательной деятельности. 

10. Принцип проблемности: образовательная деятельность в системе 
педагогической поддержки студентов обеспечивает преобразование различных 
реальных проблем в образовательные ситуации для наработки студентами нового 
опыта действия в проблемных обстоятельствах; должна формировать готовность 
понять, признать позицию другого, совместно решить проблему. Этот принцип также 
означает использование противоречий, возникающих при столкновении старого и 
нового знания; готовность через конфликт с собой находить путь к себе же; свободу 
обсуждения проблем. 

11. Принцип продуктивности характеризуется готовностью студентов ради своего 
«хочу» преобразовывать своё «я не могу» в «я могу. 

К критериям эффективности педагогической поддержки можно отнести следующие 
показатели: актуализация личностного саморазвития студентов; удовлетворенность 
студентов своим положением в коллективе академической группы; способность 
студентов самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность [8; 13]. Главное 
верить в возможности студента, в его «добротворческое начало», в его полноценность и 
самодостаточность, индивидуальность, креативность, в доброту намерений и 
личностных смыслов его поступков. Преподаватель помогает студенту заглянуть в 
себя, «вытащить на поверхность» внутренние установки, ориентиры педагогической 
деятельности, осознать их и придать им смысл, обогащая новыми идеями. Возможно, 
что при организации процесса обучения с включением в него педагогической 
поддержки мы сможем не только сократить отсев студентов из вуза, но и улучшить 
качество подготовки каждого выпускника, так как не только каждому студенту, но и 
устранению возникающих у него в учении трудностей будет уделено достаточно 
внимания. В итоге государство будет получать больше талантливых, готовых к 
преодолению жизненных препятствий специалистов. 
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