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особистості, що стало помітніше останнім часом, мало під собою і певне, так би
мовити, суб'єктивне підґрунтя - однобокість діяльності системи
піелядипломної освіти. Але* по суті, навіть це підґрунтя у поєднанні з
об'єктивними причинами1 економічного, політичного, соціального плану не
знижують реальної актуальності означеної проблеми. Педагогічна діяльність
була, є й буде творчою і проблема розвитку творчого потенціалу дорослої
людини, фахівця в системі піелядипломної освіти педагогів в силу своєї
специфіки з часом набуватиме ваги і особливого звучання. Саме тому
комплексна орієнтація системи піелядипломної освіти у визначених напрямках
діяльності по розвитку творчого потенціалу особистості педагога в сучасних
умовах є необхідною.
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переподготовки работников образования {Москва}. - М.: АПК и ПРО
Минобразования РФ, 2000. - 271с.
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А.І.ПРОКОПЕНКО
МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ПЕРСПЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ)
Педагогічна система вищого закладу освіти є системою управління зовнішнього (соціального) та внутрішнього (педагогічного). Викладач вищої
школи як суб’єкт управління здійснює комунікації з метою реалізації мети і
задач навчання, виховання, розвитку, соціалізації особистості студента. У
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процесі комунікації має місце інформаційний обмін, приймаються управлінські
рішення, здійснюється планування педагогічного процесу, його організація,
мотивація діяльності тощо. На думку багатьох учених-дослідників, комунікації
є головним процесом у здійсненні навчання і виховання (Б.П.Жизневський,
І.О.Зимняя, Ю.С.Крижанська, К.М.Левітан, І.І.Риданова, В.П.Третьяков,
Ph.Hills та інші) [1-6].
У педагогічній системі має місце міжособистісне спілкування між
викладачами; між студентами та викладачами; між студентами. Соціальна
психологія виділяє три сторони спілкування, взаємопов’язані між собою:
комунікативну, інтерактивну і перцептивну (Г.МАндреєва [7]). Значення
комунікації визначається психологом Б.Ф.Ломовим у його моделі процесу
спілкування, яка відображає три сторони: інформаційно-комунікативну, що
охоплює процеси прийому-передачі інформації; регуляційно-комунікативну,
пов’язану зі взаємним коректуванням дій; афективно-комунікативну, яка
відноситься до емоційної сфери людини та відповідає потребам у зміні її
емоційного стану [8]. Отже, комунікативний бік міжособистісного спілкування
має виняткове значення у цьому процесі.
Наявність перспективного управління в педагогічній системі вищого
заюіаду освіти висуває нові вимоги до організації спілкування. Аналіз
літературних джерел з педагогіки, психології, кібернетики, філософії показав,
що дана проблема не є остаточно вирішеною і потребує подальшої розробки.
У статті розглянуто моделі комунікації; мета —обґрунтування та вибір тієї
моделі, яка є найбільш прийнятною в педагогічній системі перспективного
управління.
Вченими
в
галузі
соціальної
психології:
В.М.Куніциною,
Н.В.Казариновою, В.М.Погольшею — розроблено визначення поняття
міжособистісної комунікації [9,с.44]:
1) процес переробки і передачі інформації між партнерами по спілкуванню;
2) ситуації, в яких одна людина щось робить для іншої, а остання теж щось
робить у відповідь;
3) взаємодія, що опосередкована символами;
4) процес навмисного або випадкового обміну повідомленнями між двома або
кількома партнерами;
5) взаємодія між невеликою кількістю комунікаторів, які мають можливість
бачити, чути, торкатися один одного, легко здійснювати зворотний зв’язок.
Аналіз показує, що визначення поняття міжособистісного спілкування,
розробленого В.М.Куніциною, Н.В.Казариновою, В.М.Погольшею, описує цей
складний об’єкт (процес) з різних боків: інформаційного, ситуаційного, дієвого,
як обміну повідомленнями, а також взаємодію. Дані визначення є цікавими з
точки зору того, що міжособистісна комунікація описується авторами як
ситуація обміну, предметом якого є інформація.
Для вивчення педагогічного процесу важливим виступає аналіз
міжособистісної комунікації, тобто виявлення її етапів і засобів, за допомогою
яких має місце передача знань, уявлень, ідей, настроїв (суб’єктний досвід) від
одного суб’єкта (викладача, учителя) до іншого (учня). Використання терміну
“комунікація” відповідає латинському слову “communico” - спілкуюсь з кимось
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- і означає спілкування, передачу інформації [10,с.285]. Здатність людини до
спілкування, товариськості зветься комунікабельністю (від французького слова
“communicable”. - який з’єднується [10,с.285]. Слід зауважити, що дослідження
кібернетики в галузі обґрунтування законів та закономірностей отримання,
переробки, зберігання та застосування інформації дали поштовх до вивчення
процесів комунікації в гуманітарній сфері, перш за все, - в соціальній
исихології, лінгвістиці тощо. У педагогічній науці проблему спілкування
розроблено багатьма авторами, в тому числі - І.І.Ридановою, якою було
зроблено спробу відповісти на непрості питання: Як розуміти дітей і бути
зрозумілим ними? Як встановлювати міжособистісні контакти, без насильства
долати протиріччя та конфлікти? [5].
У теорії менеджменту комунікації розглянуто як “процес, у ході якого
двоє або більше людей обмінюються та усвідомлюють інформацію, мета якого
полягає в мотивуванні визначеної поведінки або впливі на неї*” [11,с.800].
Аналіз даного визначення показує, що автор Р.Л.Дафт бачить головними у
процесі комунікації обмін інформацією, а також розуміння один одного.
Управлінські комунікації він розглядає як вулицю з двостороннім рухом, яка
вимагає вміння слухати, а також інших форм зворотного зв’язку [11,с.533].
Комунікації є ефективними, якщо два індивіда стають один на місце іншого,
намагаються глянути на світ його очима; при цьому має місце обопільне
взаєморозуміння, мета якого - злиття з іншою людиною, здатність передчувати,
передрікати і поводити себе відповідно до загальних потреб: своєї та іншої
сторони [12,с.24].
Розглянемо особливості процесу комунікації в педагогічній системі
перспективного управління. Комунікації виникають у процесі обґрунтування,
прийняття та здійснення перспективних управлінських рішень, спрямованих на
забезпечення ефективності процесів навчання, виховання, розвитку, соціалізації
особистості.
Перша особливість полягає в тому, що для рішення завдань
перспективного управління процесом навчання необхідно постійно
підтримувати партнерські відносини між викладачами і студентами (партнер фр. partenaire - компаньйон, спільник; [10,с.423]). Викладач і студент стають
учасниками спільної продуктивної діяльності з формування знань, умінь,
навичок, а також рис особистості: активності, самостійності тощо. Відносини
партнерства характеризуються тим, що:
• рішення приймаються після обговорення, коли кожен учасник може
запропонувати свої пропозиції;
• викладач не нав’язує своєї точки зору, а, навпаки, з увагою і повагою
відноситься до думок студентів;
• викладач координує дії студентів у процесі виконання рішення;
• кожен студент розуміє свої функції та виконує їх сумлінно;
• студенти розуміють смисл і значення приймаємих рішень і виконують їх
самостійно;
• партнерська діяльність викладача і студентів ґрунтується на принципах
природовідповідності, гуманізації, демократизації.
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Друга особливість процесу комунікації в педагогічній системі
перспективного управління полягає в наявності суперечностей, що можуть
виникати через помилки викладача: зайву поблажливість (оцінка студентів
вище їхнього реального рівня); підвищену вимогливість (оцінка студентів
нижче їхнього реального рівня); особисту схильність до деяких студентів;
намагання поставити себе вище студентів тощо.
Кожна з типових помилок може заважати встановленню партнерських
відносин, знижувати ефективність процесів комунікації.
Дослідження процесу комунікації в педагогічній системі ґрунтується на
моделі цього процесу, що була розроблена в теорії інформації. Структура
моделі складається з таких компонентів: відправник, одержувач, повідомлення.
Структурні компоненти пов’язані між собою прямими та зворотними зв’язками.
У процесі прямого зв’язку має місце кодування й декодування повідомлення. Ті
ж самі процеси мають місце при зворотному зв’язку. Обов’язковими
учасниками комунікативного процесу є відправник та одержувач. Відправник
бажає висловити думку, отримати інформацію тощо. Він має здійснити процес
кодування свого повідомлення за допомогою певних символів. Закодоване
повідомлення по каналу прямого зв’язку поступає одержувачу (розмова,
телефонний дзвінок, лист тощо). Одержувач декодує символи та інтерпретує їх
значення. У процесі кодування - декодування можуть виникати помилки.
Зворотний зв’язок має місце тоді, коли одержувач певним чином реагує на
повідомлення. Цей зв’язок є засобом підвищення ефективності процесу
комунікації, тому що відправник отримує інформацію про те, наскільки
правильно було інтерпретовано одержувачем його повідомлення.
У процесі перспективного управління в педагогічній системі вищого
закладу освіти при використанні викладачем засобів непрямого управління
дуже важливим є своєчасне встановлення зворотного зв’язку. Це необхідно
викладачеві, щоб впевнитися, що студенти зрозуміли завдання, виявили інтерес
і готовність його виконувати.
Кібернетична модель комунікації стала підґрунтям розробки відповідних
моделей в соціології, соціальній психології. Г.Лассуелом було розроблено
лінійну модель, в якій присутні такі компоненти: комунікатор, повідомлення,
канал, аудиторія, а також прямий і зворотний зв’язок [13,с.98-99]. Модель
Лассуела є біхевіористичною, тому що в ній відображено лише активність
відправника; одержувач є пасивною ланкою процесу комунікації: він не
висловлює свого відношення до повідомлення, не впливає на рішення, що
приймається.
У середині 50-х pp. XX ст. з’явилась інтеракціоністська модель процесу
комунікації Т.Ньюкомба [14,15]. Р.Л.Дафт так описує якість інтерактивності
стосовно групи (interactive group) та лідера (interactive leader) [11,с.799]:
• інтерактивна група - форма групового прийняття рішення, коли вибір
здійснюється під час зустрічі співробітників, які мають визначену мету і
розв’язують конкретну задачу;
• інтерактивний керівник - такий, що приділяє велику увагу досягненню
консенсуса, участі всіх членів колективу у спільній роботі, прийнятті
рішення в умовах взаємодії та взаєморозуміння.
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Модель комунікації Т.Ньюкомба ґрунтується на таких основних
положеннях:
• суб’єкти комунікації - комунікатор і реципієнт - є рівноправними;
• суб’єкти комунікації взаємопов’язані через взаємні установки, інтерес та
очікування від процесу комунікації.
Модель Т.Ньюкомба є інтеракціоністською, тому що процес, який
описується нею, реалізує взаємні інтереси обох сторін за допомогою їх
повідомлень.
Оцінюючи ефект інтеракціоністського спілкування, Є.М.Бабосов
стверджує, що він “проявляється у зближенні або віддаленні точок зору
комунікатора та реципієнта на загальний предмет, що фактично означає
розширення або, напроти, звужування можливостей їхнього взаєморозуміння та
співробітництва” [13,с.99]. Отже, інтеракціоністське спілкування має єдиний
для всіх сторін предмет, більш того, - виявляється зацікавленість його
обговорювати, але у процесі спілкування може виявитися різниця у поглядах на
предмет, що знижує можливості взаєморозуміння, а значить — і
співробітництва.
У процесі непрямого, перспективного управління модель Лассуела є
непридатною. Модель процесу комунікації Т.Ньюкомба є ефективною, тому що
і викладач, і студент є активними, прагнуть вирішити проблему, що стоїть
перед ними.
Відсутність взаєморозуміння між викладачем і студентом при вирішенні
проблеми обумовлена такими основними факторами: об’єктивним,
суб’єктивним, особистісним, людським.
Дія об'єктивного фактора викликає протиріччя між великою кількістю
інформації в повідомленні та можливістю студента вчасно її сприйняти,
переробити, запам’ятати, застосувати в процесі прийняття рішення щодо
розв’язання перспективної проблеми.
{
Дія суб'єктивного фактора пов’язана з протиріччям між сффами
компетенції викладача і студента. Якщо об’єкт розгляду є складним, студент
може не володіти необхідними знаннями та вміннями вивчати різні сторони
заданого об’єкта.
Дія особистішого фактора пов’язана з протиріччям у сфері розуміння
сутності повідомлення. Студент може сприйняти повідомлення викладача
стосовно сутності проблеми неточно, наприклад, через нерозуміння деяких
понять, символів тощо. У процесі комунікаційної взаємодії іноді виникають
семантичні бар’єри, які знижують ефективність виконання управлінських
рішень через те, що вони не представлені чітко і ясно та допускають деяку
неоднозначність у розумінні та тлумаченні.
Дія людського фактора в процесі комунікаційної взаємодії може
проявлятися через невербальні бар’єри. Засобами невербальної комунікації є
вираз обличчя, обмін поглядами, дружнє торкання тощо. Якщо викладач
схильний до авторитарного стилю в комунікації, це може створити
невербальний бар’єр, який утруднює сприймання й розуміння інформації, що
передається.
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Протиріччя (бар’єри), що мають місце при дії вищевказаних факторів,
можуть сприяти неправильному розумінню сутності, значення перспективної
проблеми, зниженню ефективності виконання завдання. З приводу наявності
протиріч у процесі комунікаційного спілкування, Є.М.Бабосов пише, що будьякий керівник або менеджер, зацікавлений в ефективності управлінської
діяльності, має добре знати особливості міжособистісної комунікації, вміти
долати утруднення, а ще краще - не допускати їх у своїх комунікаційних
взаємодіях [13,с.106].
Ми розглянули феномен міжособистісної комунікації як такого типу
взаємодії, коли в ролі відправника та одержувача виступають окремі індивіди.
У педагогічній системі відправником повідомлення, як правило, є викладач, а
одержувачем - студенти. Для такого типу комунікації є характерним
безпосередній контакт, наявність зворотного зв’язку, застосування вербальних
та невербальних засобів.
ВИСНОВКИ:
1.У процесі комунікаційної взаємодії, що здійснюється для реалізації
перспективного управління, передача повідомлення орієнтована на досягнення
певного результату, наприклад, на виконання перспективного завдання.
2. Суб’єкти комунікаційної взаємодії при перспективному управління
мають вміти спільно долати бар’єри, що виникають при дії об’єктивного,
суб’єктивного, особистісного та людського факторів.
3. Ефективність міжособистісної комунікації між викладачем і студентом
залежить від сприйняття інформації студентом, правильного її розуміння,
готовності виконати перспективне завдання, вміння співпрацювати з
викладачем.
Подальші дослідження особливостей комунікаційної взаємодії в
педагогічній системі вищого закладу освіти пов’язане з розв’язанням проблеми
інформаційного забезпечення процесу управління навчальною діяльністю
студентів.
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Н.Ф.ДЕНИСЕНКО
ДЕФІНІЦІЇ УПРАВЛІННЯ, ЙОГО ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
У рішенні глобального завдання, яке стоїть перед державою, - здійснити
стрімкий перелом у розвитку всіх соціально-економічних сфер, рішуче
обновити життя народу - центральне місце відводиться перебудові управління
освітою.
Управління є тим важелем, тією рушійною силою, яка націлена на
активізацію людини шляхом створення оптимальних умов для прояву та
розвитку його творчого потенціалу.
В організації праці різнорідних підприємств є багато спільного,
актуального:
• визначення особливостей управління та управлінської діяльності;
• розробка базової теорії і методології соціального і соціально-педагогічного
управління, системного підходу, нових методів в управлінні.
З моменту появи перших праць Ф.Тейлора з проблем управління цьому
питанню було присвячено значну кількість досліджень як у колишньому СРСР,
так і за кордоном. З’являються “школи”, зміст діяльності яких спрямовується на
дослідження багатьох проблем з управління в різних сферах діяльності людини.
До 30-х років на території колишнього Радянського Союзу управління
освітою базувалося на класичній теорії, основу якої складали загальні
принципи управління, сформульовані в 1916р. Анрі Файолом: розподіл праці,
влада, відповідальність тощо.
Пізніше на Заході з’являються нові управлінські теорії - теорія
людських відносин, системна теорія управління, ситуаційні теорії тощо.
Однак в СРСР принципи адміністративного управління залишилися
непорушною основою.
Педагоги-новатори А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, визначаючи
теорію адміністративного управління, вносили нові елементи, які змінювали
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