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Обговорювані мотиваційно-психологічні утворення набувають ще 
більшого значеннєвого статусу в структурі ділової поведінки фахівця, якщо 
вони включені в сферу самосвідомості особистості, тобто якщо в суб’єкта 
сформоване усвідомлене відношення до своїх потреб і здібностей, прагнень і 
мотивів, переживань й інтересів. Рефлексія свого психологічного стану, 
поведінки й діяльності сприяє формуванню певного уявлення про самого 
себе як суб’єкта активного і творчого, здатного на суспільно й особистісно 
значущі вчинки й дії.

Особливе значення в становленні сучасної ділової людини грає 
професійна компетентність фахівця, придбані знання, досвід здійснення 
різних способів трудової діяльності, комунікативні й організаторські вміння. 
У структурі гностичного компонента виділяємо специфічний шар не 
затребуваних раніше в обговорюваному контексті знань і уявлень: про 
сформовані культурні традиції і цінності, усвідомлення моральних й 
естетичних ідеалів у процесі вивчення творів національного мистецтва, гарне 
знання мов як засобів ділового спілкування й успішного співробітництва з 
партнерами різних національностей, гностичний компонент включає 
оволодіння системою професійно-економічних знань: вільне орієнтування у 
своїй професійній галузі, знання фундаментальних економічних понять і 
законів, основ менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, 
діловодства, знання юридичних аспектів організації власної справи. До 
гностичного компонента віднесені й гуманітарно-психологічні знання: про 
закономірності розвитку міжособистісних відносин і ділового спілкування, 
про джерела й засоби особистісного саморозвитку й оптимальних способів 
самоорганізації, знання основ іміджелогії, професійної етики, конфліктології. 
До знаннієвого компонента готовності до ділової поведінки нами віднесено 
також блок природничо-наукових й екологічних знань, що формують в 
особистості адекватне наукове уявлення про навколишній світ, про 
екологічну безпеку трудової діяльності й здоровий образ життя.
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ДІАГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ РОБОТИ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Діагностична функція моніторингу полягає у виявленні показників 
якості роботи ВНЗ відносно вимог кінцевого інтелектуального «продукту» та 
чинників, що впливають на їх динаміку. Метою діагностики є встановлення 
факту теоретичної, практичної і психологічної готовності студентів на



професійному етапі навчання до подальшого учіння, професійної і суспільної 
діяльності; вивчення мотиваційної сфери особистості майбутніх фахівців, їх 
потреб, інтересів, стилів когнітивної діяльності; отримання інформації про 
рівень і характер пізнавальних дій тих, хто навчається, та їх ступінь 
научуваності.

Відділом менеджменту і моніторингу якості освіти Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди в лютому 
2010 року було проведено дослідження системи управління якістю діяльності 
університету. У межах дослідження проводилось опитування серед 
викладачів університету (701 особа). Як свідчать результати проведеного 
опитування, на якість роботи ВНЗ позитивно впливає кадровий склад 
викладачів (69,3%), рішення кафедри (65,3%), рішення Вченої ради 
факультету (51,8), рішення Вченої ради університету (47,8%), система роботи 
університету (31,1%), бібліотечне обслуговування (28,6%), самостійна робота 
студентів (25%), навчальне навантаження викладача (22,4%), рівень 
підготовки студентів (21,1%), контрактна система навчання (20,3%), 
інформаційне обслуговування (19,6%), матеріальна база університету 
(18,4%), система менеджменту якості освіти (18%), кредитно-модульні 
система (7,3%), соціальна ситуація в суспільстві (4,7%).

Ступінь задоволеності викладачами роботою університету, його 
структурних одиниць визначався як цілком задоволений, більше 
задоволений, аніж задоволений, важко відповісти однозначно, більші 
незадоволений, аніж задоволений, зовсім незадоволений, утримались аід 
відповіді. Викладачі, які брали участь у дослідженні, цілком задоволені 
діяльністю кафедри (82,6%), мікрокліматом на кафедрі (74,4%), діяльністю 
деканату (61,3%), діяльністю ректорату (59,2%), мікрокліматом на факультеті 
(54,6%), мікрокліматом в університеті (42,1%), бібліотечним 
обслуговуванням (24%), якістю освітніх послуг університету (23,3%), 
навчальним навантаженням (20,7%), умовами праці (19,3%), інформаційним 
обслуговуванням (12,8%), заробітною платнею (4,3%).

Важливим складником діагностики є прогнозування як наукові 
передбачення подальшого розвитку педагогічних об’єктів на осноіі 
отримання достовірної випереджальної інформації з метою оптимімціТ 
змісту, методів, засобів і організаційних форм навчально-виховної діяльності 
Педагогічний прогноз -  це оцінка перспективи отримання заданого 
навчального результату. Функціями педагогічного прогнозування t  
інтегративна, комунікативна, методологічна, світогляди»,
системоутворювальна, теоретична, управлінська.

Методи прогнозування поділяються на інтуїтивні та формалізовані. 
Інтуїтивне прогнозування застосовується тоді, коли об’єкт прогнозування «' 
або дуже простим, або настільки складним, що аналітично важко врахувати
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вплив на нього багатьох факторів, зокрема при відсутності достатньої 
інформації. У такому випадку краще провести запитування експертів. 
Інтуїтивні методи можна також поділити на дві групи: індивідуальні 
експертні оцінки і колективні експертні оцінки. Формалізовані методи 
поділяються на екстраполяційні (припущення про збереження в майбутньому 
минулих і нинішніх тенденцій розвитку об’єкта прогнозу), системно- 
структурні (реалізація системного підходу до виявлення перспективи, 
тенденції, передбачуваної новизни), асоціативні методи (встановлення і 
використання аналогії об’єкта прогнозування з подібним за природою 
об’єктом, який випереджає у власному розвитку) і методи випереджальної 
інформації.

J.P. Пучков 
м.Слов’янськ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

На сучасному етапі розвитку суспільства важливу роль у професійній 
підготовці майбутніх учителів займають інформаційні технології, які 
дозволяють значно підвищити ефективність цього процесу. Зокрема, їх 
застосування в навчальному процесі ВНЗ оптимізує процес читання лекцій, 
значно скорочуючи час для викладення матеріалу відповідного курсу, 
забезпечує доступ студентів до лекційного матеріалу в електронній формі, 
покращує якість організації семінарських, практичних і лабораторних занять, 
підвищує рівень проведення навчально-дослідницької та науково- 
дослідницької роботи майбутніх фахівців.

Важливе місце серед інших інформаційних технологій займає 
електронний підручник -  основне навчальне видання, що створене на 
високому науковому та методичному рівні, повністю відповідає Державному 
освітньому стандарту спеціальностей та напрямів, який визначається 
дидактичними одиницями стандарту та програмою (Б. Кривицький). 
Електронний підручник звичайно складається з двох частин. Перша із них 
містить навчальний матеріал на електронних носіях у вигляді тексту, 
малюнків, таблиць, мультиплікаційних і відеофрагментів та іншого типу 
графічних зображень. Друга частина підручника являє собою методичні 
матеріали, розміщені на друкованих носіях. Вони забезпечують методичну 
підтримку роботи з електронними матеріалами.

Важливо відзначити, що електронний підручник має суттєві переваги 
над традиційним паперовим аналогом, адже він забезпечує: 1) можливість 
адаптації та оптимізації інтерфейсу користувача задля індивідуальних потреб 
студента; 2) можливість використання мультимедійних матеріалів;
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