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ВВНЗ – Вищі військові навчальні заклади
ЄЦРПТО – Європейський центр з розвитку професійно-технічної освіти
ЄФО – Європейський фонд освіти
ЗКЗІ – Засоби кріпптографічного захисту інформації
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ЗУН – Знання, вміння, навички
МВС – Міністерство внутрішніх справ України
КМУ – Кабінет міністрів України
МОН – Міністерство освіти і науки України
МОП – Міжнародна організація праці
ОЗР – Програма освіти для збалансованого розвитку
ООН – Організація Об’єднаних Націй
СБУ – Служба безпеки України
СВО – Система військової освіти
СЗР – Служба зовнішньої розвідки України
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
ТЗІ – Технічний захист інформації
ФРН – Федеративна Республіка Німеччина
ЮНЕСКО – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культур
IDEF – Integrated DEFintion
ISO – International Organization forStandardization
OWL – Ontology Web Language
ТRACE – Transition region and coronal explorer СВЕ (competence-based
education)
СВЕ – Competence-based education
SMEE – Structured Methodology for Elicitation of Expertise
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ВСТУП

Актуальність
інформаційного

теми.

простору,

Інформатизація
розвиток

і

суспільства,
поширення

формування
інформаційно-

комунікаційних технологій, перетворення інформації в самостійний не лише
економічний, а й політичний і військовий ресурс висувають особливі вимоги
до фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом. Адже
саме організація ефективного захисту інформації в сучасному світі здатна
протистояти тероризму, загрозам порушення прав і свобод особистості, бути
запорукою безпеки й стабільності держави, суспільства та бізнесу. Крім
збільшення обсягу й поглиблення професійних знань, сьогодні фахівець із
організації захисту інформації з обмеженим доступом повинен мати
нестандартне мислення, широкий спектр міждисциплінарних знань уміти
використовувати творчий підхід до розв’язання організаційно-правових і
технічних проблем. Ще більш важливого значення набувають особистісні
якості фахівця, що забезпечують його здатність протистояти можливим
спокусам і загрозам, які з’являються із зовнішнього середовища або
внаслідок відсутності у фахівця необхідних психофізіологічних і моральних
якостей.
Інтеграція України до Європейського простору вищої освіти потребує
приведення у відповідність із його вимогами змісту вітчизняної професійної
освіти на компетентнісній основі. Тому компетентність майбутніх фахівців
визначено пріоритетним напрямом української освіти в новому Законі
України «Про вищу освіту» (2014). При цьому особливе місце в процесі
професійної підготовки фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом посідає деонтологічна складова. У наш час деонтологія
сприяє формуванню таких базових понять, як «громадянський і професійний
обов’язок», «справедливість», «свобода», «право», «патріотизм», «честь і
мораль», «порядність» й «сумління». Це неминуче приводить до появи в
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освітньому просторі феномену деонтологічної компетентності.
Особливості професійної підготовки фахівців із такими якостями з
урахуванням

феномену

деонтологічної

компетентності

зумовлюють

необхідність дослідження в такій специфічній освітній галузі, якою є система
підготовки фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Проблемі захисту інформації з обмеженим доступом та підготовки
фахівців у цій галузі приділяється в наш час значна увага. Зарубіжні
соціологи,

політологи

й

педагоги

активно

досліджують

питання

інформаційного протиборства, інформаційної безпеки та сертифікації
фахівців для роботи в галузі захисту інформації. Найбільш відомі праці
Д. Альбертса [824], А. Гейна [156], Р. Гуревича [193], А. Шафранські [842],
Р. Шульца [250], де розглядаються різні аспекти захисту національних
інтересів в умовах становлення єдиного інформаційного простору.
Окремі

аспекти

підготовки

компетентних

фахівців

в

Україні

досліджували вітчизняні науковці В. Андрущенко [10], В. Баранівський [67],
Л. Березівська [75], І. Бех [79], Н. Бібік [80], А. Булда [113], І. Волощук [250],
Н. Дем’яненко [211], Н. Журавська [257], І. Зарубінська [271], І. Зязюн [288–
292], С. Калашнікова [312], Г. Козлакова [249], А. Кузьмінський [390],
Т. Левченко[411], В. Луговий [435–443], Е. Лузік [446–448], В. Майборода
[23, 29, 453–455], В. Манько [470–475], Н. Ничкало [546], О. Овчарук [554],
С. Сисоєва [660–667], Ю. Скиба [674], В. Стешенко [698], Л. Хоружа [762],
В. Ягупов [812-814], О. Ярошенко [817] та інші.
Професійна компетентність фахівця із організації захисту інформації з
обмеженим доступом також ставала об'єктом педагогічних досліджень,
зокрема у роботах А. Гуза [31], І. Касперського [31], Н. Литвиненко [21, 34,
36], С. Мамченка [468], А. Марущака [31], В. Сідака [26], О. Хмельницького
[31], В. Хорошка [31] та ін.
Проте, незважаючи на вказані дослідження, їх глибина й масштаби не
відповідають значущості проблеми формування професійної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом. Тому
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виникають певні перешкоди на шляху ефективного забезпечення такого
рівня професійної і, в першу чергу, деонтологічної підготовки фахівців, який
відповідав би вимогам сьогодення і досяжного майбутнього.
У результаті цього виникли певні суперечності, зокрема:
– між високими вимогами суспільства до професійно важливих якостей
особистості фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом, від яких залежить свобода, життя і здоров'я громадян, безпека
держави і суспільства, та їх недостатньою особистою відповідальністю й
професійною готовністю до належної поведінки в складних умовах
сьогодення;
– між зростаючими потребами в розвитку деонтологічних знань і умінь
як фактора успішності професійної діяльності, кар'єрного зростання фахівців
із захисту організації інформації і труднощами в задоволенні цих потреб у
рамках існуючого організаційно-методичного забезпечення підготовки
зазначених фахівців у вищих навчальних закладах;
– між декларуванням суспільством ідеалів особистісного розвитку й
саморозвитку тих, хто навчається, та переважанням суб’єкт-об’єктного
підходу у навчанні фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом.
Соціально-політична і педагогічна значущість проблеми формування
деонтологічної компетентності фахівця із організації захисту інформації з
обмеженим доступом, її недостатня наукова розробленість у педагогічній
теорії

і

практиці

дисертаційного

та

виявлені

дослідження

суперечності

«Теоретичні

зумовили

та

вибір

методичні

теми
основи

формування деонтологічної компетентності фахівців із організації
захисту з обмеженим доступом».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження проводилося в межах держбюджетної теми «Технологія
створення,

експлуатації

та

експертизи

комплексних

систем

захисту

інформації (ғ 874 – ДБ13); науково-дослідної роботи «Безпека», яка
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виконувалася відповідно до постанови Кабінету міністрів України ғ 01086
від 25 грудня 2007 р.; комплексної Програми наукових досліджень у сфері
захисту інформації з обмеженим доступом на 2008 – 2018 рр. (реєстраційний
ғ 29/ф-4/676 від 27 листопада 2008 р.), на виконання Орієнтовної тематики
перспективних наукових досліджень Національної академії СБ України.
Тема дисертаційної роботи затверджена Вченою радою Національної
академії Служби безпеки України (протокол від 29 жовтня 2009 р. ғ 4).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в
обґрунтуванні теоретико-методичних основ та експериментальній перевірці
ефективності організаційно-методичної системи формування деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом.
Виходячи із сутності проблеми та мети поставлено такі завдання
дослідження:
– проаналізувати джерельну базу щодо заявленої теми, визначити
питання, що потребують дослідження;
– конкретизувати понятійно-термінологічну базу, яка характеризує
досліджувану сферу: «деонтологічна компетентність фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом», «організація захисту інформації
з обмеженим доступом», запропонувати педагогічні тлумачення базових
термінів постнекласичної онтології й синергетики;
– розробити

методологію

дослідження

проблеми

формування

деонтологічної компетентності фахівців;
– сформувати концептуальні основи та виявити тенденції формування
деонтологічної компетентності;
– розкрити теоретичні основи (мету, завдання, наукові підходи,
принципи та зміст) формування деонтологічної компетентності фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом;
– охарактеризувати

структуру,

педагогічні

умови

й

діяльнісно-

синергетичну модель формування деонтологічної компетентності фахівців з
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організації захисту інформації з обмеженим доступом;
– визначити критерії, показники й рівні сформованості деонтологічної
компетентності;
– здійснити експериментальну перевірку ефективності організаційнометодичної системи формування деонтологічної компетентності;
– висвітлити специфічні особливості дидактичного забезпечення та
впровадити в освітній процес вищих навчальних закладів організаційнометодичне забезпечення ефективної підготовки фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом.
Об’єкт дослідження – формування професійної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом у системі
вищої освіти.
Предмет дослідження – теоретико-методичні основи формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом.
Методи дослідження. У процесі роботи над дисертацією використані
як загальнонаукові, так і прикладні методи наукового пізнання, зокрема:
– структурно-системний аналіз – для визначення об'єкта і предмета
дослідження, вивчення філософської, педагогічної, психологічної наукової
літератури, нормативно-правових документів у сфері організації захисту
інформації з обмеженим доступом;
– термінологічний аналіз – для визначення основних базових понять
дослідження;
– синтез, порівняння, узагальнення, контент-аналіз – на стадії
вивчення педагогічної, філософської і юридичної літератури, енциклопедій,
словників, авторефератів, дисертацій, Інтернет-ресурсів;
– моделювання – для розробки і представлення моделі формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом;
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– педагогічне спостереження й аналіз його результатів, бесіди із
студентами, викладачами і експертами, анкетування, інтерв’ювання – для
виявлення особливостей формування деонтологічної компетентності у
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом;
– педагогічний експеримент – для визначення якісних і кількісних
показників на кожному етапі дослідження, виявлення належного рівня
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації;
– математичні

(ранжування,

шкалювання),

статистичні

(застосування кореляційного й факторного аналізу, t-критерію Стьюдента)
методи – для опрацювання

отриманих

експериментальних

даних та

обчислення статистичних показників з метою перевірки ефективності
впровадження організаційно-методичної системи формування деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом, обробки кількісних результатів педагогічного експерименту.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в
тому, що в дисертації вперше:
– обґрунтовано концептуальні основи формування деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом, до яких віднесено використання компетентнісного, діяльнісного,
аксіологічного, особистісно-орієнтованого, онтологічного, синергетичного
підходів

та

принципів

професійної

спрямованості,

доказовості,

прогностичності, системності, інноваційності, партнерства, інтерактивності,
оптимізації освітнього процесу;
– розкрито

теоретичні

засади

формування

деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом, які базуються на синтезі онтологічного й синергетичного підходів
і забезпечують варіабельність застосування методів та засобів проектування
цілісного освітнього процесу;
– розроблено

й

експериментально

підтверджено

організаційно-

методичну систему формування деонтологічної компетентності фахівців,
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спрямовану на формування компетентного фахівця, здатного ефективно
взаємодіяти в процесі професійної діяльності, що включає цільовий,
теоретичний, змістовно-процесуальний і результативно-коригуючий блоки;
– визначено критерії (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційнотехнологічний, рефлексивний, особистісний); показники (сформованість
цінностей, смислів і мотивів для опанування й реалізації фахівцями
професійної діяльності, що базується на принципах деонтології; знання норм
і правил професійної діяльності, коректної поведінки у професійній
реалізації; вміння, навички і здібності, які характеризують деонтологічну
компетентність

студента;

здатність

оцінювати

й

коригувати

процес

міжособистісної професійної взаємодії; наявність якостей і характеристик
студента, що впливають на успішну професійну діяльність) та рівні
(критичний,

достатній,

високий)

сформованості

деонтологічної

компетентності;
удосконалено:
– понятійно-термінологічну базу дослідження, зокрема конкретизовано
поняття «деонтологічна компетентність фахівця із організації захисту
інформації з обмеженим доступом», «організація захисту інформації з
обмеженим

доступом»;

запропоновано

тлумачення

базових

термінів

постнекласичної онтології й синергетики, що суттєво збагатило змістове
наповнення;
– діяльнісно-синергетичну

модель

формування

деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом на засадах самовдосконалення, самоорганізації й семи етапів
діяльності;
– методологію дослідження проблем формування деонтологічної
компетентності фахівців, яка базується на ідеях, по-перше, постнекласичної
онтології, що має максимально повно віддзеркалювати професійний світ
фахівця; по-друге, на положеннях синергетики, які мають адекватно
відображати процеси самоорганізації й самовдосконалення фахівця із
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організації захисту інформації з обмеженим доступом;
подальшого розвитку набули:
– педагогічні
фахівців із

умови

формування

деонтологічної

організації захисту інформації з

компетентності

обмеженим

доступом:

забезпечення позитивної мотивації студентів до формування деонтологічної
компетентності, особистісних й професійних якостей; удосконалення
спеціальної підготовки викладачів у сфері індивідуальної та групової
деонтологічної підготовки; моделювання освітнього процесу на основі
тренінгів деонтологічного змісту, партнерських, толерантних, емпатійних
взаємин, творчої активності студентів; розробка і реалізація програми
позааудиторних заходів, що дають змогу реалізовувати деонтологічну
підготовку студентів; стимулювання студентів до розвитку, саморозвитку, їх
прагнення до професійного самовдосконалення й самоствердження;
– професійно значущі якості фахівців із організації захисту інформації
з обмеженим доступом: інтелектуальні; морально-етичні; фахові; емоційновольові; комунікативні;
– структура деонтологічної компетентності фахівців, до якої включено
мотиваційну,

когнітивну,

операційно-технологічну,

рефлексивну

і

особистісну складові.
Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні
отриманих у процесі дослідження теоретичних положень і висновків для
формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом. Це знайшло відображення у монографії
«Теоретико-концептуальні

засади

формування

деонтологічної

компетентності фахівців у системі вищої освіти», у підручнику «Організація
захисту інформації з обмеженим доступом», посібнику «Нормативноправовий довідник з охорони інформації в Україні» (у чотирьох томах), курсі
лекцій «Основи менеджменту для інформаційних аналітиків», лекційних та
методичних матеріалах з навчальних дисциплін «Нормативно-правове
забезпечення

захисту інформації

з

обмеженим

доступом»,

«Основи
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оперативно-розшукової діяльності в інформаційній сфері», «Міжнародні
стандарти безпеки підприємств», «Організаційне забезпечення технічного
захисту інформації», «Управління інформаційною безпекою», «Організація
безпеки персональних даних і комп’ютерна криміналістика», «Сучасні
наукові

дослідження

у

галузі

економічної

безпеки»,

«Управління

інноваційною діяльністю», «Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері
безпеки об’єктів інформаційної діяльності», мультимедійних презентаціях та
додаткових матеріалах щодо формування деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом; у наукових
статтях та матеріалах науково-практичних конференцій. Суттєво доповнено
та збагачено методику використання інноваційних педагогічних технологій у
процесі викладання навчальних дисциплін, підходи до організації науководослідної, самостійної роботи фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом.
Результати дослідження можуть стати основою для обґрунтування
теоретико-методологічних

підходів

до

формування

деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом.

Визначені

критерії,

показники

та

рівні

сформованості

деонтологічної компетентності таких фахівців можуть бути покладені в
основу

оновленого

галузевого

стандарту

за

напрямом

підготовки

«Організація захисту інформації з обмеженим доступом» або «Інформаційна
безпека».
Наукові положення, експериментальні розробки, модель формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом, посібники, методичні розробки проведення занять з
навчальних дисциплін упроваджено в освітній процес Національної академії
Служби безпеки України (акт від 6 лютого 2015 р. ғ 29/1-43), Університету
«КРОК» (акт від 20 квітня 2015 р. ғ 237), Міжнародної академії управління
персоналом (акт від 16 січня 2015 р. ғ 1/3-065), Державного університету
телекомунікацій (акт від 1 березня 2015 р. ғ 172), Інституту інформаційно-
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діагностичних

систем

та

Інституту

комп’ютерних

і

інформаційних

технологій Національного авіаційного університету (акт від 16 грудня 2014 р.
ғ 359), Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного
університету телекомунікацій (акт від 16 листопада 2014 р. ғ 4-256), а також
Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (акт
від 16 грудня 2014 р. ғ 652).
Особистий внесок здобувача. У наукових працях, опублікованих у
співавторстві, авторові належать: у підручнику [2] – підготовка матеріалів
четвертого розділу; у посібниках [3; 43; 44; 45; 46] – відповідно розділи 1 – 4;
1, 2, 3, 4; у наукових статтях [10–14; 17; 18] – розробка моделі
досліджуваного процесу; [20; 32; 48; 51– 55] – розробка методів дослідження,
аналіз наукових джерел, інтерпретація, узагальнення концептуалізація
отриманих результатів.
Апробація результатів дисертаційного дослідження. Теоретичні
положення

й

основні

результати

дослідження

доповідались

та

обговорювались на 32 науково-практичних й наукових конференціях,
круглих столах різного рівня:
міжнародних: «Форми та методи забезпечення інформаційної безпеки
держави» (Київ, 2008); «Державна політика у сфері запобігання тероризму:
міжнародний досвід і його актуальність для України» (Київ, 2008);
«Інформаційна безпека-2009» (Київ, 2009); «Інновації у вищій освіті:
проблеми та перспективи» (Кременець, 2010); VI – Х «Військова освіта та
наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 2010 – 2014); «Актуальні проблеми
оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів в сучасних
умовах» (Київ, 2012); «Вища освіта України у контексті загальних
цивілізаційних змін: виклики та можливості сьогодення» (Київ, 2015);
всеукраїнських: «Сучасні проблеми захисту інформації з обмеженим
доступом» (Київ, 2009); «Шляхи і механізми забезпечення інформаційнопсихологічної безпеки держави і суспільства» (Київ, 2009); «Актуальні
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проблеми управління інформаційної безпеки держави» (Київ, 2009 – 2011);
«Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти» (Київ, 2009,
2010); «Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції:
теорія, досвід, прогноз» (Київ, 2010); «Актуальні задачі фінансового,
психологічного,

топогеодезічного,

радіотехнічного

та

лінгвістичного

забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України» (Київ, 2010);
«Соціально-психологічні чинники взаємодії суспільства та освіти» (Київ,
2010); «Протидія злочинності: теорія і практика» (Київ, 2012); «Оперативнорозшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та
практики» (Київ, 2013);
відомчих: «Наука і вища освіта: проблеми взаємодії та інтеграції» (Київ,
2010);

«Удосконалення

наукової

діяльності

Національної

академії

СБ України: проблеми та перспективи» (Київ, 2013); «Нагальні питання
удосконалення організації досудового розслідування в системі СБ України:
взаємодія науки та практики» (Київ, 2012); «Актуальні питання адаптації
діяльності органів і підрозділів СБ України до роботи в нових умовах
кримінального процесуального законодавства» (Дніпропетровськ, 2013);
відомчих круглих столах з підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, які працюють з інформацією НАТО з обмеженим доступом
(Київ, 2009 – 2014), «Сучасні виклики та загрози в умовах сьогодення» (Київ,
2014).
Публікації.

Основні

результати

дисертаційного

дослідження

висвітлено в 55 наукових працях, серед яких 1 монографія, 1 підручник, 1
курс лекцій, 6 посібників, 25 статей у наукових фахових виданнях України, у
тому числі 4 статті у зарубіжних виданнях, одна стаття, що входить до
міжнародної бази РІНЦ, 8 статей у часописах з проблем захисту інформації.
Кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спеціальною темою зі спеціальності 21.07.01 –
забезпечення державної безпеки України захищена в 2007 році у
Національній академії Служби безпеки України. Матеріали кандидатської
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дисертації в тексті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
педагогічних наук не використовувалися.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних
джерел (845 найменувань, із них 23 англійською мовою) та 5 додатків.
Повний обсяг роботи становить 489 сторінок, із яких основного тексту – 365.
Робота ілюстрована 36 рисунками, з яких 10 займають усю площину
сторінки, і 11 таблицями.
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РОЗДІЛ 1
ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ
ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.1. Ретроспектива

стану

розробленості

проблеми

формування

деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації
з обмеженим доступом
Існує кілька аспектів, пов'язаних із деонтологічним підходом та
деонтологічною підготовкою в системі вищої освіти. Серед них слід
відзначити:
– загальнофілософські основи деонтології (І. Бентам [74], Г. Гегель
[155], А. Гусейнов [196], Е. Енском [807], М. Ігнатьєфф [833], І. Кант [315],
А. Прокоф’єв [614], Д. Юм [808] та інші);
– професійні особливості деонтологічної підготовки фахівців для
певних галузей (М. Петров [586], М. Васильєва [121], Є. Гіда [160–163],
В. Горшеньов [672], А. Гусейнов [196], О. Карпов [320], В. Кукушін [392–
394], К. Левітан [412–414], О. Скакун [671] та інші).
Сучасні підвалини новітньої теорії загальної педагогіки та філософії
освіти були закладені в дослідженнях В. Андрущенка [10], І. Беха [79],
І. Волкова [144], В. Кременя [374–377], О. Леонтьєва [417], В. Лугового [434–
442], В. Майбороди [23; 29; 121; 454; 455], О. Іванова [295], Т. Ольхової [559],
В. Сластеніна [676, 677] та інших учених.
У роботах І. Зязюна [287–291], В. Манька [469–474], Н. Ничкало [540],
С. Сисоєвої [661–667] та інших подальшого розвитку набули дослідження з
теорії професійної педагогіки та освіти дорослих.
В основу теоретичних досліджень з проблем належного покладено
роботи І. Бентама [74], Г. Гегеля [155], І. Канта [315], Д. Юма [808],
В. Мудрик [510], А. Гусейнова [196], Л. Рискельдієвої [645] та інших.
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Загальні підходи до вирішення проблеми професійної компетентностії
знайшли відображення у працях О. Андрощук [8], В. Байденко [58–59],
С. Демченко [210], Е. Зеера [275], І. Зимньої [276–279], Я. Кульбашної [391],
В. Ландшеєра [407], О. Маркова [476, 477], Д. Равена [629], А. Шелтона [792],
В. Хутмахера [832], О. Хуторського [764–768] та ін. У них розкрито галузеві
особливості сутності і змісту компетентностного навчання, визначено
сучасні форми і засоби навчання, розроблено процес та встановлено критерії
сформованості професійної компетентності у майбутніх фахівців.
Окремі питання професійної деонтології висвітлені у роботах
Ю. Аманацького [5], М. Васильєвої [121], Є. Гіди [160–163], А. Гусейнова
[196], О. Карпова [319], В. Кукушіна [392–394], К. Левітана [412–414],
М. Петрова [586], О. Скакун [671] та інші.
Методологічну основу сучасних досліджень у цій сфері становлять
онтологічний (Т. Гаврилова [149], Т. Грубер [830] та інші) та синергетичний
(Г. Хакен [753], І. Пригожин [610], М. Таланчук [710–713], С. Курдюмов
[401], В. Рабош [627, 628] та ін.) підходи.
В Україні та близькому зарубіжжі все більше спостерігається зростання
кількості наукових праць, у яких досліджується процес формування у вищій
школі компетентного та відповідального фахівця, який має розвинуте почуття
професійного і службового обов’язку, що підтверджують захищені за останні
роки дисертації вітчизняних науковців: кандидатські: Ю. Аманацкого [5],
А. Андруника [9], В. Архипова [47], A. Афанасьєва [53], В. Афанасєнко [51],
Е. Афоніна [55], О. Бабаяна [56], А. Балендра [62], Н. Баловсяка [65],
В. Баркасі [68], Л. Бобікової [84], Д. Булгакова [111], Р. Вайноли [116],
Л. Волошка [145] та докторські: О. Гури [190], М. Васильєвої [121],
І. Зарубінської [270], В. Кукушина [394], Г. Яворської [811], В. Ягупова [812]
та ін., в яких вивчались різні аспекти цієї актуальної проблеми. Зокрема, у
докторській дисертації І. Зарубінської [270] здійснено аналіз процесу
формування соціальної компетентності майбутніх економістів, визначено
складові, рівні сформованості, визначено шляхи їх підвищення засобами
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інтерактивних технологій у процесі аудиторної та позааудиторної роботи та
самовиховання. Значущими для науковців є фундаментальні підходи, які
використовувались у цій роботі на основі компетентнісної парадигми
розвитку вищої освіти. Звертає на себе увагу аналіз особливостей
студентського віку, особистісних характеристик, що впливають на процес
формування соціальної компетентності фахівців.
У докторській дисертації Л. Хоружої [762] всебічно грунтовно
аналізуються

теоретичні

засади

формування

етичної

компетентності

майбутніх учителів, що є досить актуальним і для фахівця із організації
захисту інформації з обмеженим доступом. Автор розглядає поняття
педагогічної деонтології у професійній діяльності учителя початкових класів.
Відповідно до отриманих результатів підтверджується важливість етичної
компетентності для фахівця-педагога. Це, у свою чергу, доводить необхідність
дослідження

і

обґрунтування

деонтологічних

аспектів

професійної

компетентності майбутніх фахівців в інших освітніх галузях.
Дослідження феномену професійної компетентності особистості у
контексті підготовки науково-педагогічних кадрів для ВНЗ становить
особливий інтерес, оскільки саме вони покликані забезпечувати країну
компетентними конкурентоздатними фахівцями різних галузей. Ця тематика
розкривається в дисертаційному дослідженні О. Гури [190]. Слід зазначити,
що дослідник не тільки науково обґрунтував сутність, структуру психологопедагогічної компетентності викладача ВНЗ, а й розробив концептуальну
модель і професіограму, науково-методичну систему формування психологопедагогічної компетентності викладачів вищої школи, зорієнтовану на
активізацію процесів професійної самоорганізації майбутнього викладача.
Аналіз багатьох інших наукових праць вітчизняних [1–13; 18–47; 56–
124; 191–257; 570–637; 771–817] і зарубіжних психологів і педагогів [2–7; 15–
16; 47–50; 52; 53; 126–134; 822–845] виявляє характерну тенденцію, яка
полягає у взаємопов’язаності терміна «компетентність» з майбутньою
професійною діяльністю. Зокрема, Г. Полякова вважає, що компетентність –
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це спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх
набувають у процесі навчання для розв’язання проблем у певній сфері
діяльності [599]. С. Калашнікова – що це здатність людини ефективно
виконувати певну (зокрема і професійну) діяльність [313]. А. Бодалєв [88]
розглядає компетентність як специфічну здібність особистості, яка сприяє
вирішенню проблеми в реальних життєвих ситуаціях і окресленому колі
завдань професійної діяльності. Л. Спенсер характеризує компетентність як
спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність [690]. Науковець
наголошує на тому, що компетентність містить набір компетенцій у формі
знань, умінь і установок, що «дають змогу особистості ефективно діяти або
виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у
професійній

галузі

або

певній

діяльності».

Дж. Равен

пояснює

компетентність як специфічну здібність для виконання конкретної дії в
конкретній предметній галузі [629]; Ю. Тартур – як практичні прагнення і
готовність реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні
якості) для успішної й відповідальної діяльності у професійній і соціальній
сферах [715].

С. Лісова ставить акцеети на тому, що компетентність

характеризує здатність особистості реалізовувати свій людський потенціал
для

професійної

діяльності

[425].

У

колективній

монографії

[618]

компетентність фахівця з вищою освітою трактується як це виявлені ним на
практиці прагнення й здатність (готовність) реалізувати свій потенціал
(знання, уміння, досвід, особистісні якості та ін.) для успішної творчої
діяльності у професійній і соціальній сферах, усвідомлюючи її соціальну
значимість, особисту відповідальність за результати цієї діяльності та
необхідність постійного вдосконалювання.
Для формування деонтологічної компетентності фахівця характерним є
процес диференціації, зумовлений уточненням її прикладних галузей. Таким
чином, залежно від змісту професійного обов’язку людей різних фахів у наш
час виокремилися і, в цілому, встановилися такі прикладні дисципліні:
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 медична деонтологія, яка визначається як сукупність принципів
поведінки, професійних засобів спілкування лікарів із хворими й колегами
(Я. Кульбашна [391], М. Пирогов [586], М. Петров [586] та ін.);
 юридична деонтологія, що визначена як галузь юридичної науки,
яка являє собою узагальнену систему знань про кодекс професійної
поведінки юриста (О. Бандурка [66], C.Гусарєв[191], О.Скакун [671]);
 педагогічна деонтологія як наука про поведінку педагога відповідно
до професійного обов’язку (М. Васильєва [121], І. Філатова [745], К. Левітан
[414] та ін.);
 поліцейська деонтологія як міждисциплінарна наука про соціальні
норми й професійні стандарти належної поведінки співробітників поліції
(Е. Гіда [160], В. Кукушин [394] та ін.).
Окреслилися і отримують подальшого розвитку такі дисципліни та
наукові напрями:
 психологічна деонтологія, що вивчає етичні аспекти взаємодії «той
хто допомагає – той, хто приймає допомогу» та психологічно особистісні
механізми, які забезпечують моральну надійність фахівців допоміжних
професій (Б. Давидов [201], А. Крилов [381] та ін.);
 соціальна деонтологія, що вивчає професійно-етичні норми та
принципи поведінки й діяльності соціального працівника (С. Дружилов [232],
Н. Гуревич [193], Ж. Кожухар [342] та ін.);
 журналістська деонтологія як комплекс правових та етичних норм
відповідальної поведінки працівників ЗМІ (М. Дяченко [238], О. Іванова
[295] та ін.);
 військова деонтологія (В. Зонь [282], Є. Катаєв [320] та ін.).
У процесі аналізу нами не виявлено сучасних фундаментальних робіт,
які б охоплювали широке розмаїття проблем деонтологічної підготовки на
основі базових педагогічних методик. Натомість спостерігається інтерес
лише до окремих проблем без виявлення взаємних зв’язків та пошуку
інваріантних механізмів.
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Термін «деонтологія» з’явився на території колишнього СРСР у
1946 р., коли видатний хірург-онколог М. Петров вирішив видати книгу про
медичну етику. Але він розумів, що в СРСР така книга опублікована бути не
може оскільки етика, генетика, кібернетика вважалися тоді в СРСР
забороненими буржуазними науками. Тому в рукописі термін «етика» він
замінив на нікому в той час невідомий термін «деонтологія» [586]. Так на
території колишнього СРСР з’явився термін, який використовується і в наш
час не лише в медицині, а й в усіх інших науках, які розглядають різні
аспекти належної поведінки.
Що стосується деонтології як навчальної дисципліни, то вона вперше
була введена в науковий обіг ще у 80-х рр. минулого століття саме в Україні
в Харківському юридичному інституті (нині Національна юридична академія
ім. Ярослава Мудрого) за ініціативою професора В. Горшеньова. Відтоді
вона увійшла до програми навчання всіх юридичних вищих навчальних
закладів на пострадянському просторі. Зауважимо, що у Франції та інших
розвинутих країнах деонтології юридичних професій приділяється особлива
увага як у навчальному, так і в нормативно-правовому аспектах.
Слід зазначити, що, зокрема, О. Скакун у підручнику із юридичної
деонтології [671] вперше формулює завдання, пов’язані із деонтологічною
підготовкою юристів.
Дещо інший підхід демонструє К. Левітан [414]. Йому належить
твердження, що успішність деонтологічного виховання значною мірою
залежить від того, чи створені необхідні умови для саморозвитку особистості
в юридичному навчальному закладі.
В. Гусарєв і О. Тихомиров [191] особливу увагу приділяють специфіці
викладання курсу юридичної деонтології та обґрунтовують три основних
підходи до цього виду діяльності. Перший з них полягає у висвітленні питань
моралі, моральної культури з урахуванням специфіки окремих видів
юридичних спеціальностей. Такий підхід вважається відносно спрощеним.
Більш ґрунтовним до формування навчального курсу, автори називають
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підхід, в якому професія юриста розглядається крізь призму її ролі в
суспільстві. Цей підхід передбачає готовність студентської аудиторії не лише
до майбутньої професійної діяльності, а й до навчання. Автори обрали третій
шлях, що базується на діяльнісному підході до формування освітнього
процесу. Такий підхід передбачає вивчення особливостей юридичної
процедури, поетапності процесу, визначення гарантій, принципів, зовнішніх
та внутрішніх факторів впливу в процесі практичної юридичної діяльності.
Він дає змогу майбутньому юристу виявити себе як учасника подій
застосування права.
Інший український дослідник – С. Гусарєв зазначає тенденцію до
деонтологізації наукового знання у сфері досліджень юридичної діяльності,
що виявилося в активізації використання деонтологічного підходу та
зумовлюється поступовим ствердженням ідеології соціологізму [191].
Фундаментальним дослідженням деонтологічної підготовки педагогів,
виконаним в Україні, є дисертаційна робота М. Васильєвої [121]. У роботі
науково обґрунтовано концепцію конструювання змісту деонтологічної
підготовки як складника професійної підготовки студента – майбутнього
педагога в умовах вищого педагогічного навчального закладу на основі
методологічних

підходів:

системного,

компетентнісного,

особистісно-

діяльнісного, культурологічного та аксіологічного. Розроблено модель змісту
деонтологічної підготовки педагога (мотиваційно-ціннісний, когнітивний,
процесуальний,

аналітико-рефлексивний

компоненти),

умови

її

впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів; введено поняття
«деонтологічна компетентність педагога».
Результати, отримані М. Васильєвою, пізніше були доповнені в роботі
І.А. Філатової [744]. Зокрема, змістову модель деонтологічної підготовки
науковець доповнює складовими діалектичного (загальнофілософського),
конструктивістського (загальнонаукового), та акмеологічного (конкретнонаукового) рівня. Вона вводить також поняття технологічних етапів
деонтологічної підготовки:
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I етап – актуалізація вітагенного досвіду та формування початкової
деонтологічної грамотностей;
II етап – формування деонтологічних компетентності;
III етап – формування професійного світогляду.
Натомість у роботі С. Хлєстової [757] визначено модель формування
деонтологічної культури студентів у процесі соціально-виховної роботи ВНЗ,
змістовно-технологічне забезпечення; педагогічні умови та результат
формування деонтологічної культури студентів.
Однією із перших робіт у галузі теоретичного обґрунтування
поліцейської деонтології на пострадянському просторі є комплекс публікацій
В. Кукушина

[393].

У

своїх

роботах

науковець

подає

розгорнуту

термінологічну базу та визначає основні напрями деонтологічної підготовки
працівників

правоохоронних

органів.

Зокрема,

він

стверджує,

що

«поліцейську деонтологію» слід розглядати як дисциплінарну науку, яка
перебуває на стику професійної етики та соціології моралі.
На

наш

погляд,

правильніше

було

б

визначити

поліцейську

деонтологію як міждисциплінарну науку, яка перебуває на межі професійної
етики та права, причому правові аспекти такої деонтології мають
розглядатися більш глибоко, ніж у медичній та педагогічній деонтології.
Як стверджує український дослідник Є. Гіда [161], поліцейську
деонтологію слід розглядати як науку, що вивчає всю сукупність
організаційно-управлінських,

професійно-етичних та соціальних норм,

принципів належної поведінки співробітників поліції під час виконання ними
службових обов’язків. При цьому поліцейська деонтологія визначається як
базис для роз’яснення працівникам поліції положень щодо стандартів
поведінки під час проведення правозахисних дій. До речі, вважаємо, що
Є.О. Гіда

[161]

недостатньо

обґрунтовано

стверджує,

що

наукові

рекомендації І. Бентама були враховані в країнах Європи та Америки як у
законодавстві, так і в процесі формування принципів діяльності посадових
осіб поліції демократичної держави у конкретних випадках. Скоріше
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навпаки, концепції, які позитивно сприймаються у провідних світових
державах, мають яскраво виражений декларативний характер, в основу яких
покладено імперативи моральної поведінки класичного періоду розвитку
науки.
За кордоном поліцейська деонтологія як окрема наука розвивається
порівняно недавно, але вже накопичила практичний досвід реалізації етичних
норм, закріплених у деонтологічних кодексах. Зокрема, президент Академії
управління поліцією ФРН доктор Райнер Шульте [804] відзначив, що етикодеонтологічна

підготовка

кадрів

поліції

із

допоміжного

фактора

інтелектуального розвитку співробітників перетворюється сьогодні в один з
основних.
У роботі І.А. Ряпухиної та І.Ю. Капустіної [646] обґрунтовані підходи
до деонтологічної підготовки співробітників органів внутрішніх справ.
Співробітникам правоохоронних органів частіше за інших доводиться
стикатися з людьми із деформованими моральними принципами, а також з
тими з ним які перебувають у збудженому стані, стані потрясіння. В цих
випадках такт, коректність, толерантне ставлення до персони виступають
найважливішою умовою взаєморозуміння та довіри до співробітників
силових структур і правоохоронних органів. Тому службова діяльність
співробітників правоохоронних органів та спецслужб не обмежується
рамками правових приписів, вона базується також на принципах моральності,
сформованих у суспільстві феноменах справедливості та порядності. В цих
умовах пріоритетного значення набувають виховні заходи, особистий
приклад керівника, його діяльність щодо створення здорового психологічного
клімату в підрозділі, формування і розвиток традицій, стимулювання і
мотивація службової діяльності. Тут значний виховний момент мають кадрові
рішення: переміщення співробітників по службі, включення до резерву для
висування на найвищі посади, представлення до присвоєння чергових звань
тощо. Особисті настрої співробітників, як правило, залежать від: визначення
перед кожним із них його найближчих та віддалених перспектив у службовій
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діяльності, задоволення нагальних інтересів і потреб, чіткої організації
служби,

створення

атмосфери

доброзичливості

та

взаємопідтримки;

відсутності грубості, безтактності, хамства та нестатутних міжособистісних
відносин.
Як свідчить історія становлення поліцейської деонтології, проблеми
адекватності виховання суспільством норм поліцейської етики трапляються
не лише в національній, а й у міжнародній практиці. За словами В.Кукушина,
на запитання: «Чому Парламентське зібрання Ради Європи приймає
Європейську декларацію замість того, щоб прийняти закон з етики в рамках
ООН?», представник правового комітету Джон Уоткінсон відповідає:
«Великі культурні, політичні та правові відмінності між націями та народами
роблять … майже неможливим прийняття загального кодексу з такого
складного питання, як етика поліції» [394].
Військова деонтологія в документах і відповідній теоретичній
літературі розглядається як обов'язкова і важлива частина професійної
діяльності, як засіб загального розвитку, спрямований на створення уявлень
щодо морально-етичних цінностей, виховання і розвитку духовності,
громадянськості і патріотизму. Зокрема, В. Караваєв вводить визначення
поняття

«військова

педагогічна

деонтологія»,

яка

розглядається

як

сукупність етичних норм і принципів поведінки військового викладача при
виконанні своїх службових обов'язків [317].
На

підставі

аналізу

можна

зробити

висновок,

що

попередня

диференціація деонтології як сформованого наукового напряму зумовлена
професійно-етичним роздробленням моральної нормативності й об’єктивно
існує в сучасному світі. Становлення та розвиток деонтології в широкому
розумінні особливо актуальні в сучасних умовах, коли класична деонтологія
поділяється на різні напрями (юридичну, медичну, педагогічну і поліцейську),
в результаті чого відповідні дисципліни у вищих навчальних закладах інколи
викладаються за відсутності достатньої теоретичної бази.
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Зарубіжні країни ще в середині ХХ ст. започаткували ґрунтовне
вивчення проблеми формування компетентних фахівців у вищій школі,
створення термінологічної бази компетентнісно-орієнтованої освіти та їх
упровадження в діяльність суспільства. Цей процес відображений у працях
В. Ландшеера [407], А. Маркової [477], Дж. Равена [629], С. Спенсера [690],
Н. Хомського [760], В. Шадрикова [783], А. Шелтона [792], С. Шишова [795]
та ін. Спричинила такі дослідження масова поява низькокваліфікованих
випускників вищих навчальних закладів у США, що пов’язувалося з
недостатньою кваліфікацією викладачів. У процесі вивчення проблеми
науковці обґрунтували потребу в перегляді основних підходів до навчання і
оцінки його результатів. Наслідком численних реформ стала зміна знаннєвої
освітньої парадигми (рівень знань, набутий у процесі навчання) на
компетентнісну,

яка

забезпечує

якісну

результативну

характеристику

випускника. Освітній процес такого спрямування у Глосарії ЮНЕСКО
охарактеризований терміном «освіта, що базується на компетентності»
(competence-based

education).

Цей

підхід

продовжує

все

глибше

досліджуватися науковцями [17; 56; 59; 80; 166; 190; 287 та ін.].
У історичному ракурсі варто відзначити, що на початковому етапі
розвитку компетентнісної освіти, Н. Хомський [760] у 1965 р. дослідив
фундаментальну відмінність між знанням і його реальним втіленням у
конкретних

ситуаціях,

«компетентність».

Тоді

що
ж

було

Д. Хаймс

охарактеризовано
ввів

поняття

терміном

«комунікативна

компетентність» [355]. Наступне десятиліття (80-ті рр. минулого століття)
ознаменувалося поглибленням процесу компетентнісної трансформації
освіти та введенням нових понять у наукове середовище. Серед них
виокремились

такі,

як

«компетентність»,

«соціальні

компетенції

(компетентності)». У роботі Дж. Равена [629] «Компетентність у сучасному
суспільстві», що з’явилася в Лондоні в 1984 р., наводиться розгорнуте
тлумачення поняття «компетентність». Крім того, у ній започатковано
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обговорення феномену «професійна компетентність». У зв’язку із цим
виникла потреба в диференціації понятійного апарату, який характеризує
компетентнісні

ознаки

освітнього

процесу

і

завдяки

численним

дослідженням значно розширився.
Наступний

етап

розвитку

компетентнісно-орієнтованої

освіти

характеризується тим, що фахівцям ЮНЕСКО вдалося окреслити коло
компетентностей, які повинні розглядатися як бажаний результат освіти. У
відомій доповіді Жака Делора «Освіта: прихований скарб» сформульовано
«чотири стовпи», на яких ґрунтується освіта: навчитися пізнавати, навчитися
робити, навчитися жити разом, навчитися жити. Так, згідно з Ж. Делором
необхідно

не

тільки

отримати

професійну

кваліфікацію,

а

ще

й

компетентність, яка дає можливість впоратися з численними ситуаціями та
працювати в групі [166]. Відтоді ідея компетентнісного підходу і
характеристика його ознак новими термінами міцно імплементувалась у
педагогіку вищої школи. З цього часу актуалізується вивчення нових
феноменів компетентнісного підходу, зокрема і терміна «професійна
компетентність», та посилюється увага до них педагогічної спільноти різних
освітніх галузей, як чинників відповідальності за якість навчання [551].
З

метою

кращого

взаємозв’язку

і

співпраці

між

країнами,

зацікавленими у прогресивних змінах професійної підготовки майбутніх
фахівців на компетентнісній основі, європейські держави створили і постійно
розширюють

Єдиний

конкурентоспроможність

простір

вищої

освіти.

забезпечуються

Його
Рамкою

привабливість

і

кваліфікацій

Європейського простору вищої освіти (2005 р.) і Європейською рамкою
кваліфікацій навчання упродовж життя (2008 р). У цих документах
кваліфікаційні рівні описуються термінами компетентностей (навчальними
результатами). Україна приєдналася до Болонських угод і сприйняла логіку
реформування системи вищої освіти в сутнісному аспекті як орієнтир свого
подальшого розвитку (2005 р.). Це означає визнання вітчизняною вищою

30
школою компетентнісної парадигми і освітнього результату, вираженого
набутими компетентностями [438; 531]. Тому важливим етапом розвитку
системи освіти стало розроблення у 2011 р. Національної рамки кваліфікацій
(НРК) як її всеохопної моделі на компетентнісних засадах [531] і прийняття
Закону України «Про вищу освіту» у 2014 р. [262], який на законодавчому
рівні затвердив такі зміни. Такий рамковий кваліфікаційний підхід сприяє
запровадженню компетентнісного, оскільки НРК поширюється на всі освітні
рівні і на ньому ґрунтуються основні інструменти ЄПВО – європейська і
національні

рамки

кваліфікацій,

Європейська

трансферна

кредитно-

накопичувальна система, додаток до диплому європейського зразка,
внутрішня і зовнішня системи забезпечення якості. Як наслідок у вітчизняній
вищій освіті відбулися відповідні зміни, які збумовили активізацію
дослідження професійної компетентності як сукупності якостей, що
визначають ефективність професійної діяльності. До кола інтересів
українських

науковців

увійшло

дослідження

проблеми

формування

професійної компетентності майбутніх фахівців різних спеціальностей і
визначення особливостей цього процесу в кожній освітній галузі. Водночас
формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом виявилося поза межами наведених
наукових доробок. Тому однією з основних теоретико-методологічних
проблем даного дисертаційного дослідження є аналіз змісту поняття
«деонтологічна компетентність фахівця» в широкому розумінні і його
конкретизація для фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом.
Попередній аналіз існуючих підходів до підготовки спеціалістів у галузі
захисту інформації у США, країнах Західної Європи і в деяких державах на
пострадянському просторі дає можливість виділити домінуючі напрями в
цьому процесі.
Зокрема,

у

США

найсерйозніша

увага

приділяється

проблемі
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підготовки фахівців для захисту національних інформаційних структур. У
1998 р. там було створено Національний центр захисту інфраструктури
(NIPC), який об'єднує представників органів влади, військових і приватного
сектора

для

захисту

національних

інформаційних

інфраструктур.

Міжнародна асоціація фахівців з комп'ютерних досліджень (IACIS),
забезпечує навчання у комп'ютерних технологій. Успішно функціонує
Національний

союз

кібербезпеки,

створений

спільно

урядом

і

промисловцями США. Мета союзу – розробка підходів до розв’язання
проблеми безпеки в кіберпросторі, підвищення рівня освіти у сфері
інформаційної

безпеки,

залучення

суспільної

уваги

до

проблеми

кібертероризму [844].
Огляд організацій, що здійснюють підготовку фахівців із захисту
інформації у США, дав змогу виділити найбільші компанії, що проводять
навчання в галузі інформаційної безпеки: Check Point Software Technologies,
Cisco Systems, IBM Tivoli Global Security Systems Laboratory, Internet Security
Systems,

Microsoft,

Network

Associates,

Prosoft

Training.

Com,

Sun

Microsystems, Symantec. Серед навчальних центрів, що спеціалізуються на
підготовці фахівців із захисту інформації, можна особливо відзначити CERT,
GIAC, CSI, Cisco Systems.
Крім

комерційних

компаній,

підготовку

спеціалістів

у

галузі

інформаційної безпеки здійснює низка державних структур: аспірантура
NAVAL пропонує 12 різних курсів, агенція із захисту інформаційних систем
(Defense Information Systems Agency, DISA) – 8, коледж управління
інформаційними ресурсами (Information Resource Management College) – 1
курс [845].
Для вдосконалення методів навчання у Міністерстві оборони США
створено спеціальний підрозділ – «Управління програм з інформаційної
безпеки (Information Assurance Program Office)». Агентство національної
безпеки (NSA) сформувало ще в 1999 р. низку центрів післявузівської освіти,

32
а в 2000 р. підключило до них 14 провідних університетів США. Одночасно
Білий дім приступив до навчання урядових чиновників (до 10 тис. осіб) у
рамках

федеральної

програми

забезпечення

безпеки

інформаційних

технологій з бюджетом 25 млн. дол. на рік [844].
Після подій 11 вересня 2001 р. в багатьох містах США почали
регулярно проводитися семінари, конференції, симпозіуми з проблем
інформаційної безпеки, кіберзлочинності та кібертероризму. Практично на
кожній із зустрічей лунали заклики поліпшити підготовку та навчання
фахівців із захисту інформації. Навчання у США зосереджується, в
основному на підготовці та перепідготовці фахівців з технічних аспектів
захисту інформації. Водночас фахівці звертають увагу на відставання у
підготовці фахівців з організаційно-правових аспектів захисту інформації.
Зокрема, на це вказує Рей Каплан (Ray Kaplan), провідний спеціаліст Security
Services, що займається захистом корпоративної інформації (Ричфилд, шт.
Міннесота). Аналіз свідчить, що мережа підготовки фахівців у США досить
розвинена. Але навіть за таких масштабів, на думку експертів, у США
відчувається брак фахівців у галузі безпеки інформаційних систем. На
сьогодні дефіцит таких кадрів становить майже 50 тис. осіб [844]. Одним із
напрямів удосконалення системи підготовки фахівців із захисту інформації у
США вважають створення міжнародних консорціумів.
Світовим лідером зі сертифікації фахівців з інформаційної безпеки є
міжнародний консорціум ISC2, який базується у Відні і штаті Вірджинія
(США), а також має офіси в Лондоні та Гонконзі. ISC2 є головною
організацією із забезпечення професіоналів і фахівців-практиків усього світу
свідоцтвом професійної сертифікації. До претендентів на отримання такого
сертифікату висуваються досить високі вимоги. Необхідно мати досвід
роботи не менше ніж 4 роки як спеціаліста із захисту інформації або не
менше ніж 3 роки і ступінь бакалавра, скласти досить складний іспит,
підписати Кодекс Етики і постійно підтримувати свою кваліфікацію. Для
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підтвердження сертифікації CISSP не потрібно повторн складати іспит,
досить кожні 3 роки проходити навчання на курсах з інформаційної безпеки
та брати участь у конференціях з цієї тематики.
Складання офіційного іспиту вимагає від кандидатів детального й
всебічного знання теорії і практики інформаційної безпеки. Питання іспиту
охоплюють широкий діапазон проблем безпеки, який складається з десяти
галузей (доменів):


методи управління інформаційною безпекою;



архітектура і моделі безпеки;



методологія та системи управління доступом;



безпека розробки додатків і систем;



безпека операцій;



фізична безпека;



криптографія;



безпека телекомунікацій, мереж та Інтернет;



планування безперервності функціонування та відновлення даних

після збоїв;


законодавство, методи розслідування злочинів;



етика.

Незважаючи на те, що домен етики стоїть на останньому місці,
питанням підбору і відбору претендентів з позицій психодіагностики,
деонтології приділяють надзвичайно велику увагу.
З метою налагодження партнерських зв'язків з навчальними закладами
Європи,

Близького

Сходу

і

Африки

співробітники

Стенфордського

університету ще у 1984 р. створили академію Cisco Systems, яка стала
світовим лідером у галузі підготовки фахівців із захисту інформації. На
початку своєї діяльності академія планувалася для підготовки кваліфікованих
кадрів з обслуговування мереж, проте в подальшому, у міру збільшення
питомої ваги дисциплін, пов'язаних з інформаційною безпекою, вона набула
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популярності як потужний центр підготовки фахівців із захисту інформації.
У цей час мережна академія Cisco забезпечує фундаментальну
підготовку фахівців з теорії та практики захисту інформації з використанням
загальновизнаних стандартів і рішень у галузі інформаційної безпеки.
Академії Cisco відкриті в 152 країнах, у яких навчається понад 470 тис.
студентів, зокрема у Великобританії – 565, в Італії – 320, в Німеччині – 291, в
Росії – 33. Програма Мережевої академії Cisco розрахована на 280 годин.
Навчальні плани розроблені відповідно до освітніх стандартів США за участі
найкращих спеціалістів у галузі освіти і мережевих технологій. Після
проходження навчального курсу проводиться іспит на звання сертифікованого
Cisco мережевого фахівця (ССNA) або сертифікованого Cisco мережевого
професіонала (CCNP). У навчальному процесі використовуються прогресивні
методики навчання та контролю рівня знань.
У світовій практиці велика увага приділяється попередньому відбору
кадрів для навчання шляхом тестування на професійну придатність.
Тестування з успіхом застосовується для відбору абітурієнтів у військові
навчальні заклади, навчальні заклади служби безпеки та МВС. Іноді воно
виконується дистанційно. Досвід попереднього тестування абітурієнтів, які
вступають на спеціальності, пов'язані із захистом інформації, заслуговує на
найпильнішу увагу у зв'язку з необхідністю виявити високі морально-етичні
якості у фахівців, що вирішують питаннями інформаційної безпеки.
Зокрема, відбір претендентів проводиться на сервері відповідного
навчального закладу (академії). Кожного респондента під час дистанційного
тестування діагностують за чотирма факторами:
1–й фактор – оцінка мотиваційних аспектів особистості;
2–й

фактор

–

оцінка

психологічної

стійкості

особистості

до

протиправних діянь – вивчення «психологічної спадковості»;
3–й фактор – оцінка пізнавальної активності кандидата;
4–й фактор – оцінка активності особистості в досягненні поставленої
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мети («Цілеспрямованість», «Готовність до ризику»).
У світовій практиці забезпечується освітній процес педагогічними
кадрами

вищої

кваліфікації

здійснюється

шляхом

організації

короткострокових курсів підвищення кваліфікації, проведення семінарів і
конференцій з обміну досвідом. Брак кадрів вищої кваліфікації вимагає
безперервного моніторингу якості освіти.
В Україні концептуальну основу підготовки фахівців у галузі
інформаційної безпеки становлять нормативно-правові документи, прийняті в
останні роки. Зокрема, в ст. 4. Доктрини інформаційної безпеки України від
8 липня 2009 р. ғ 514/2009 безпосередньо вказується на необхідність
«підготовки спеціалістів з питань інформаційної безпеки» [730], у Стратегії
національної безпеки України [734] як одну із загроз національній безпеці
держави вказується на «зниження рівня підготовки висококваліфікованих
наукових та інженерно-технічних кадрів». У Постанові Кабінету Міністрів
України від 8 жовтня 1997 р. ғ 1126 (зі змінами від 7 вересня 2011 р. ғ 938)
«Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні» [602]
акцентується увага на тому, що одним з основних напрямів державної
політики у сфері технічного захисту інформації є підготовка кадрів у сфері
технічних систем захисту інформації.
Ще 20 років тому з метою створення повноцінної та ефективної
системи підготовки кадрів в напрямі інформаційної безпеки був підписаний
спільний наказ Державної служби України з питань технічного захисту
інформації (нині – Держспецзв`язку України) та Міністерства освіти України
від 28 грудня 1995 р. ғ 66/358 «Про співробітництво між Міністерством
освіти України та Державною службою України з питань технічного захисту
інформації» [527]. Згідно з цим наказом у низці міст України (Київ, Харків,
Одеса, Львів, Миколаїв, Дніпропетровськ та ін.) розпочалася підготовка
фахівців із захисту інформації з обмеженим доступом.
Аналіз навчальних планів засвідчує, що сьогодні підготовка фахівців із
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захисту інформації проводиться за такими спеціальностями [606]:
6.160103 (8.160103) – «Організація захисту інформації з обмеженим
доступом»;
6.160101 (8.160101) – «Захист інформації з обмеженим доступом та
автоматизація її обробки в комп'ютерних системах»;
6.160102 (8.160102) – «Захист інформації з обмеженим доступом та
автоматизація її обробки»;
6.160103 (8.160103) – «Системи захисту від несанкціонованого
доступу»;
6.160104 (8.160104) – «Адміністративний менеджмент у системах
захисту інформації з обмеженим доступом»;
6.160105 (8.160105) – «Захист інформації в комп'ютерних системах і
мережах»;
6.17010101 (8.17010101) – «Безпека інформаційних і комунікаційних
систем»;
6.17010102

(8.17010102)

–

«Безпека

державних

інформаційних

ресурсів»;
6.17010201 (8.17010201) – «Системи технічного захисту інформації,
автоматизація її обробки»;
6.17010301 (8.17010301) – «Управління інформаційною безпекою»;
6.17010302 (8.17010302) – «Адміністративний менеджмент у сфері
захисту інформації».
8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»
У системі вищої освіти фунуціонують навчальні заклади, в яких якісно
готують фахівців для сфери захисту інформації:
– Національна академія Служби безпеки України;
– Національний технічний університет України «КПІ»;
– Національний авіаційний університет;
– Міжрегіональна академія управління персоналом;
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– Університет «КРОК»;
– Державний університет телекомунікацій та ін.
Особливо слід відзначити діяльність Національної академії Служби
безпеки України, яка здійснює за освітньо-професійною програмою
підготовки бакалаврів із галузі знань 1601 «Військові науки, національна
безпека, безпека державного кордону», напрям підготовки 6.160103
(8.160103) «Організація захисту інформації з обмеженим доступом»,
кваліфікація 3439 «Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим
доступом». На сьогодні, розглядається питання щодо запровадження
підготовки таких фахівців за спеціальністю «Кібернетична безпека» та за
напрямом знань «Інформаційні технології».
До недоліків підготовки фахівців із захисту інформації з обмеженим
доступом в Україні слід віднести такі:
• відсутність чіткої стратегії підготовки кадрів з інформаційної безпеки;
• недостатня висвітленість питання інформаційного протиборства,
тактики і стратегії інформаційної війни, впливів інформаційних технологій на
людину в існуючих програмах підготовки;
• недостатня відображеність юридично-правових аспектів захисту
інформації у програмах курсу з інформаційної безпеки, зокрема не
розглядаються технології розслідування кіберзлочинів, методи протидії
комп'ютерній злочинності, психологічні аспекти діяльності хакерів;
• низька якість профвідбору молоді в навчальних закладах (у деяких
навчальних закладах, особливо тих, що базуються на комерційній формі
навчання, такий добір взагалі не проводиться);
• низький рівень виховної роботи зі студентами, які навчаються за
напрямом підготовки

«Організація захисту інформації з

обмеженим

доступом».
При цьому не достатня увага приділяється тому факту, що однією з
найважливіших умов підвищення якості підготовки фахівців у сфері
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інформаційної безпеки є формування високих етичних якостей у студентів.
Недостатня увага до людського фактора свідчить про актуальність
дисертаційного дослідження і відкриває перспективи подальших розвідок у
цьому напрямі.
Незважаючи на очевидну важливість підготовки і перепідготовки
фахівців з інформаційної безпеки взагалі й організації захисту інформації з
обмеженим доступом зокрема, організаційні роботи в цьому напрямі в
Україні проводяться розрізнено і явно, як свідчать результати аналізу, не
відповідають вимогам сучасності.
1.2. Історико-філософський аналіз поняття «деонтологія» в контексті
постнекласичного періоду розвитку світової науки
Поняття «деонтологія» в сучасному світі пов'язують з ім'ям Іммануіла
Канта (172–1804 рр.), видатного філософа, засновника німецької класичної
філософії.. Однак

сам

термін

«деонтологія»

введений

до

наукової

термінології трохи пізніше, у ХІХ ст. англійським філософом Ієремією
Бентамом (1748–1832 рр.).
Насправді ж проблема належного та сущого ще задовго до Канта і
Бентама була предметом обговорення філософів в усі історичні епохи,
починаючи з Платона (427–347 рр. до н.е.) й Аристотеля (384–322 рр. до н.е.).
Адже до питання належного й сущого, як стверджує сучасна англійська
дослідниця Г. Енском [824], суспільство історично звертається щоразу тоді,
коли руйнується встановлений правопорядок, традиції суспільної моралі
втрачають цінність, у суспільстві зростає скепсис та нігілізм, а відступництво
стає нормою. Саме такі явища спостерігаються сьогодні – в епоху переходу
від

тоталітарного

суспільства

до

демократичного,

який

в

Україні

відбувається на фоні тотальної трансформації світосприйняття нашими
громадянами, пов’язаного із лібералізацією права, глобалізацією економіки у
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світовому співтоваристві, європейським спрямуванням суспільних відносин в
Україні.
Тому актуальним стає історіографічний аналіз поняття «деонтологія» в
сучасному світі і його зв'язки з педагогікою як наукою про спеціально
організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність із формування
людини, про зміст, форми і методи її освіти, навчання та формування моралі.
Одну із спроб проведення такого аналізу було зроблено російською
дослідницею І.О. Філатовою [744]. У результаті нею було виділено 3 періоди
розвитку деонтології:
 імпліцитний (VI–IV ст. до н. е. – початок XIX ст. н. е.), який,
розпочавшись ще в античний період, був пов'язаний з пошуками
філософського вирішення проблеми належного і сущого;
 експліцитний (початок XIX ст. н.е. – початок XX ст. н. е.), коли
деонтологія була оформлена як теорія і цілком самостійна наука;
 інституціональний (з початку XX ст. до нашого часу), який
характеризується появою деонтологічних кодексів, норм і навчальних
дисциплін.
Однак ця періодизація, на жаль, лише однобічно характеризує
становлення деонтології як наукового напряму й не відображає її зв’язків з
парадигматичними змінами в системі наукової думки.
На наш погляд, було б більш цікавим співвіднести ґенезу деонтології
як соціального явища і наукового напряму з періодизацією науки як такої.
Відомо,

що

в

наш

час

розрізняють

класичний,

некласичний

та

постнекласичний періоди розвитку науки [744].
Для класичного періоду (XVII–XIX ст.) характерним було те, що наука,
досліджуючи свої об'єкти, прагнула пізнати їх безвідносно до суб'єкта
діяльності й застосованих ним засобів і методів.
Некласичний етап науки (перша половина XX ст.) пов'язаний з
виникненням релятивістської і квантової теорії в природознавстві, коли
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з'ясувалося, що результат експерименту залежить від суб’єкта, інструментів і
методів, що були застосовані. Згодом відповідні погляди проникли у сферу
гуманітарних наук. На цьому етапі наука стала відкидати об'єктивізм
класичної науки, уявлення про реальність як про щось таке, що не залежить
від суб'єктивних факторів.
На постнекласичній стадії (друга половина XX – початок XXI ст.) наука
намагалася враховувати залежність характеру отримуваних знань не лише від
процесів діяльності суб'єкта, який пізнає, але і від його ціннісних орієнтацій.
Важливим є і те, що ця періодизація фіксує лише початок кожного
періоду й дає підстави припускати, що одночасно в науці можуть у певних
поєднаннях існувати погляди, характерні для різних етапів розвитку науки.
Як зазначалося вище, філософи античного періоду (Аристотель,
Платон) велику увагу приділяли визначенню належного і сущого, а також
характеру відношень між ними. Належне і суще, за їх визначенням, –
особлива ціннісна структура, покладена в основу взаємодії особистості та
суспільства. Підсвідомо людина розуміє, як повинно бути. Насправді вона
бачить, що в реальності все далеко не так. Суще для неї – це емпірична
реальність, а належне – духовна цінність. Належне і суще – категорії, у яких
відображається протилежність між фактичним та моральним станом справ.
Категорія належного, протилежного сущому, є на їхню думку, обов’язковим
компонентом моралі.
Філософське вирішення проблеми належного і сущого свого часу було
запропоновано Імануїлом Кантом [746]. Людина, за І. Кантом, являє собою
найвищу цінність. Вчинки людей оцінюються з позицій категорій добра і зла.
Поняття добра і зла, стверджував І. Кант, дано нам від Бога, який є символом
морального ідеалу. Іммануїл Кант сформулював категоричні імперативи так:
– вчиняй лише згідно з такою максимою, керуючись якою ти в той
самий час можеш побажати, щоб вона стала загальним законом;
– не роби іншим нічого такого, чого б ти сам не хотів би з боку інших;
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– учиняй так, щоб ти завжди ставився до людини як до мети і ніколи не
стався до неї як до засобу.
Імператив (від лат. imperativus — наказовий) — вимога, наказ, закон. У
І. Канта імператив – це загальновизначений моральний припис. На противагу
особистому принципу (максимі), категоричний імператив — це безумовний
принцип моральної поведінки [315].
Категоричні імперативи Канта добре відомі, однак, їх ще й досі
достатньо глибоко не аналізували. На наш погляд, суттєвим є те, що
формальний аналіз двох перших імперативів дає підстави зробити висновок
щодо логічної тотожності цих двох формулювань: якщо друге визначає
правило відносин, то перше просто нагадує, що це правило є загальним.
Складніша ситуація з третім імперативом: зрозуміло, що означає «ставитися
до іншого як до засобу». Але не зовсім зрозуміло, що означає «ставитися до
людини як до мети». Тому вважаємо, що доцільно трактувати цей імперативв
так: ставитися до іншого як до особистості, яка має власні інтереси та цілі, і у
своїх діях враховувати й поважати ці інтереси та цілі. Проте, таке
трактування імперативу Канта відсутнє в доступній літературі, тому
наводиться в нашій роботі вперше.
За І. Кантом, уявлення щодо норм поведінки випливає не лише із
знання законів. Воно є особливого роду внутрішнім відчуттям. Це почуття
Кант називає повагою. Необхідність діяти з поваги до морального закону
Кант називає обов’язком. На думку Канта виконання обов’язку є дією, яка є
проявом волі. А воля є проявом свободи. Це надзвичайно важливий,
виведений Кантом постулат, на основі якого будується вся тактика і стратегія
деонтичної поведінки у всі часи в різних соціальних та професійних
середовищах. Ось чому, за сучасними баченнями, що походять ще від Канта,
не стільки система проголошених ідеалів і заборон, скільки усвідомлена
необхідність дій в умовах свободи вибору має бути покладена лежати в
основу належної соціальної та професійної поведінки. На цьому важливому

42
правилі мають базуватися деонтологічне виховання і професійна підготовка
фахівців різних рівнів та галузей.
Учених класичного періоду особливо цікавила проблема джерел
походження морального належного. Метафізичну природу обов’язку, за
Кантом, намагалися оскаржити багато вчених Нового часу, в тому числі
Спіноза (1632–1677 рр.). Не Вищий Розум, а Природа, за Спінозою [691],
несе в собі пояснення та мотивацію належного. Дух раціоналізму Спінози
стосовно обов’язку та належної поведінки розвивав у своїх пошуках
Г. Гегель (1770–1831 рр.) [155]. Якщо, за Кантом, у Природі діє незалежний
від неї Вищий Розум, то Гегель стверджує, що саме Природа є джерелом
Розуму, який не лише відображає Природу, а й перетворює її в нашій
свідомості у світовідчуття та відчуття належного.
У наш час дослідження в галузі генетики поведінки доводять, що низка
властивостей

особистості

(почуття

справедливості,

вдячності)

мають

генетичний характер та передаються у спадок [283]. Напевно, і почуття
обов’язку має саме такий характер. Можна уявити таку ситуацію: у давні
часи особи, які не демонстрували належну поведінку в умовах виживання,
спільного полювання, битви з ворогами, виганялися з людського стада та
гинули, не залишаючи потомства. В результаті в основної частини общини,
гени, які відповідають за належну поведінку, накопичувалися. Водночас,
мабуть, у кожного члена суспільства існували групи генів, що відповідали за
почуття самозбереження. Останні були більш сильними. В результаті
взаємозалежності цих груп генів виникала певна хитка рівновага, яка
перебувала під потужним впливом нефізичних факторів: виховання та
суспільної думки. Припущення щодо генетичних джерел деонтологічної
поведінки висловлюється в цій роботі вперше. Втім, це в подальшому не
може суттєво не впливати на концепцію формування деонтологічної
підготовки в різних професійних сферах та кадровій роботі в контексті
підбору та відбору претендентів.
І. Кант та його послідовники прагнули зрозуміти феномен належного
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як предмет сам по собі, безвідносно до умов його співвідношення із
суб'єктом. Однак реалії життя є такими, що в суспільному розумінні
належного та належної поведінки не можуть обмежуватися сутнісними
межами добра, сумлінності та честі. В цілій низці суспільних відносин
поняття «меншого зла», «обставин непереборної сили» відіграють переважну
роль під час виконання службового, громадянського та військового
обов'язку. Це вимагало від філософів, які досліджували етику належного,
внести елементи суб'єктивного в процес пізнання цього феномену, що на
ранніх стадіях розвитку суспільства породило такі напрями в етиці
належного, як утилітаризм, інтуїтивізм тощо. Пізніше цей напрям в етиці
належного обєднався із некласичною формою філософії. Некласична
парадигма в науці вносить суб'єктивність у пізнавальну діяльність. У
природничих науках її появу пов'язують із зародженням релятивізму на
початку минулого століття й іменами А. Ейнштейна, М. Планка та Н. Бора. В
етиці некласичний період асоціюється з іменами А. Бергсона, Ф. Ніцше,
О. Шпенглера та М. Вебера.
На відміну від природознавства в гуманітарній науці погляди, які
можуть бути віднесені до попередників некласичних поглядів, з’явилися
майже одночасно з класичними. Носієм некласичних ідей відносно проблем
належного і сущого стала теорія, яка отримала назву «утилітаризм». Теорію
утилітаризму пов'язують з ім'ям Ієремії Бентама (1748–1832) – видатного
англійського соціолога, юриста, одного з діячів представників політичного
лібералізму [74].
В

основу

утилітаризму

покладено

«принцип

корисності».

Формулювання принципу корисності не належить Бентаму, він лише
перетворив його у моральну концепцію. Вперше цей термін використав
Ф. Хатчесон (1694–1747 рр.) [746]. За влучним виразом вітчизняного
філософа Л.Т. Рискельдієвої, Дж. Бентам як автор «Деонтології…» виступав
як людина, «…що намагається відповісти на основне запитання моральної
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філософії та яку не влаштовує вже готова, сформульована християнською
культурою відповідь» [645].
Бентам як підстави для своїх висновків називав роботи Д. Юма
«Трактат щодо людської природи» [808]. Однак ніхто до Бентама настільки
послідовно не спирався на «принцип корисності», виводячи з нього весь
конкретний зміст етичної та юридичної теорії. Бентам вважав, що
християнська мораль надто зосереджена на альтруїзмі, а це небезпечно для
суспільства, адже породжує застій та не сприяє розвитку. Мати позитивні
наміри та мотиви ще не означає бути моральною людиною. Утилітаризм
закликає людину під час реалізації належних дій враховувати їх результати.
В результаті вся сучасна для нього наукова спільнота стала різко
критикувати Бентама та його вчення. Сформувалося та ще й досі зберігається
переконання, що саме кантівський інтуїтивізм є основою деонтології, а ідеї
Бентама і теорії, що з них випливають, є антагоністичними або навіть
неприпустимими щодо належного та сущого. Насправді ж Бентам зовсім не
передбачав, щоб «принцип корисності» наслідував кожен індивід. Цей
принцип був адресований ним, насамперед, законодавцям та політичним
діячам. Бентам у своїх пошуках намагався побудувати етику як точну науку.
За Бентаном саме освіта повинна допомогти індивіду усвідомити, що,
керуючись загальними інтересами, він діє і на свою користь.
У подальшому Дж. С. Мілль (1806–1873 рр.), розвиваючи ідеї Бентама,
розробив так звану «логіку моральних наук». При цьому Мілль, як і Бентам,
виходив з того, що методи наукового дослідження в природознавстві слід
перенести в галузь суспільних наук. Інший прихильник утилітаризму – Адам
Сміт (1723–1790 рр.) розвинув ідею співчуття або симпатії. Головною силою
в розвитку моральності Сміт вважав співчуття, тобто відчуття, притаманне
людині як суспільній істоті. Таким чином, не належне (за утилітаристами)
перебуває у смисловому центрі моралі, а шлях до загальної користі. На думку
Л. Рискельдиєвої, «така «м`яка» нормативність, на відміну від кантівського
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ригоризму, зумовлена іншим типом комунікативної ситуації, в якій бере
участь Бентам» [645].
Тож поява ідей утилітаризму свідчить про настання нового етапу
розвитку науки щодо належного і сущого. У нашій класифікації ідеї
утилітаризму пов’язуються із некласичною парадигмою в науці. На цьому
етапі

спостерігається

намагання

покласти

в

основу

гуманітарного

дослідження принципи та засоби, які визначають ступінь корисності дій. При
цьому сама оцінка корисності потрапляє в залежність від заснованих
принципів, а виший моральний принцип полягає в загальних правилах типу:
«не нашкодь», «протидій злу», «дотримуйся інтересів ближніх» тощо. Разом
з

цим

у

сучасному

розумінні

утилітаризм

рівнозначний

вузькому

практицизму, запереченню піднесених моральних мотивів, применшенню
ролі духовних інтересів людини.
У наш час у науці спостерігається перехід до постнекласичної
парадигми в науці належного і сущого, яка пов'язує знання про об'єкт не
лише з пізнавальними засобами і діями суб'єкта, а і з його ціннісними
спрямуваннями та інтересами. Виникнення цієї парадигми пов'язують з
появою синергетики в середині минулого століття та з іменами Г. Хакена і
І. Пригожина. В етиці належного вперше ці спроби знайшли відображення в
роботах англійських дослідників Г. Енском й Г. Сиджвіка. Однак ціннісні
орієнтири в пізнанні визнавав і декларував ще В. Вернадський. В уявленні
сучасної науки постнекласична парадигма відкриває нові можливості для
формування цілісного загальнонаукового бачення світу, а постнекласична
етика стає центральним інтегруючим фактором пізнавальної діяльності.
Постнекласичний період у науці про належне і суще пов’язують з
новим напрямом, який отримав назву консеквенціалізм (від англ. consequence
– наслідок). Цей термін у науковий обіг ввела англійська дослідниця
Г. Енском (1919–2001 рр.) [824]. Г. Енском висуває таку тезу: варто
відмовитися від поняття «морально належного» і пов'язаних з ним термінів
тому, що ідея морального обов'язку виникла в рамках етики Божого Закону і
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поза ним втрачає зміст. Лише юридично оформлений закон може
зобов'язувати будь-кого. Буденні поняття «потрібно» («should»), «необхідно»
(«need»), «зобов'язаний» («ought»), повинен («must») мають трактуватися як
«бути зобов'язаним за законом» («іs ought by low»), «бути пов'язаним із
законом» («іs bound by low»), «вимагатися за законом» («іs requіred by low»).
По суті, ті самі ідеї, що й Енском, розвивав А. Шопенгауер у своїй
критиці Канта: «Взагалі в християнські часи філософська етика несвідомо
запозичила свою форму від теологічної; а через те, що остання за своєю
суттю наказова, то й філософська етика виступила у формі наказу та вчення
про обов'язки, не підозрюючи у своїй невинності, що на це ще треба
отримати дозвіл…» [796].
Першим консеквенціалістом Г. Енском вважає Г. Сиджвіка (1838–
1900 рр.). Саме Сиджвік першим визначив сферу моральної відповідальності
як сферу навмисних (intended) дій. Сиджвік розмежував поняття «мотив» та
«намір», для того, щоб зробити поняття моральної відповідальності більш
читкім: якщо людина передбачила можливість поганих наслідків свого
вчинку або дії, вона несе повну відповідальність за це.
У наш час ідеї консеквенціалізму підлягають серйозній критиці. Поперше, консеквенціалізм не бере до уваги такий фактор, як незнання. Як
зазначає Фрідріх Хайєк (1899–1992 рр.), насправді ми не завжди знаємо про
наслідки наших дій, а це руйнує конструкції Сиджвіка [752].
У науковому середовищі неодноразово висувалася думка, що причиною
розмаїття підходів до проблем дослідження належного та сущого є наше
незнання. Там, де знання відсутнє або обмежене, слід вчиняти відповідно до
моральних імперативів. Там, де існує крайня потреба, дія моральних
імперативів обмежується сумою обставин.
Тут можна було б застосовувати певну модель із галузі теорії
управління – кібернетики. Якщо система примітивна, якщо вона не враховує
або не може враховувати всієї сукупності ситуацій, що виникають у ній або
поза нею, то єдиним способом її життєдіяльності є виконання вказівок,
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закладених у ній жорстких програм. У термінах теорії управління це
програмне управління, в контексті нашого дослідження – це життя
відповідно до імперативів. Якщо система побудована так, що вона змушена і
може враховувати інформацію про ситуації всередині та поза нею, то в
термінах теорії управління це більш високий рівень управління –
регулювання. У термінах етики це щось близьке до утилітаризму. Якщо при
цьому людина ще й змінює власні ціннісні мотивації, то це вже є предметом
дослідження постнекласичної етики, яка наразі перебуває на етапі
становлення. У термінології кібернетики – це адаптивне управління, яке в
андрогогічному

сенсі

співвідноситься

із

саморегулюванням,

самовдосконаленням та самовихованням.
Аргументи консеквенціалістів перебувають у центрі дебатів між
прихильниками та супротивниками самосвідомості та свободи особистості.
Наприклад, медицина не визнає жодної консеквенціалістики. Там панує
добре всім відома медична деонтологія. Однак, вирішуючи питання:
промовляти чи не промовляти хворому правду про його хворобу, лікар
діятиме як консеквенціаліст. Тому в постнекласичний період в етиці
з’явилося

багато

теорій,

покликаних

примирити

прихильників

консеквенціалізма і кантівського універсалізму.
Одна з таких теорій побудована на «логіці меншого зла». Яскравим
представником цього напряму є американський політичний філософ
М. Ігнатьєфф [833]. Головна його ідея полягає в тому, що за певних умов
тимчасовими або навіть морально допустимими можуть бути такі дії, що
суперечать тим чи іншим моральним заборонам, однак, здійснення яких у
конкретній ситуації дає змогу запобігти значно більш масштабному
порушенню тих чи інших моральних заборон.
Справа в тому, що коли будь-яка інституція або професійна практика
ефективно забезпечує державний та суспільний лад, індивідуальні блага
громадян, то пов’язані із цим вимушені порушення моральних норм, будучи
введеними в обмежені й чітко визначені рамки, виявляються морально
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виправданими. Це закріплюється відповідними професійними кодексами,
нормами та статутами. Саме так складається справа, коли свідомо жертвують
ар’єргардом, щоб врятувати основний склад військ, з насильством, коли мова
йде про права оперативних співробітників безпекових структур та охорони
правопорядку, з маніпуляцією свідомістю інших осіб, коли йдеться про
моральний кодекс слідчого або адвоката. У всіх цих випадках моральні
заборони

піддаються

додатковій

інтерпретації,

що

знижує

планку

імперативів морального обов’язку. При цьому сам М. Ігнатьєфф заявляє, що
виправдати будь-який вчинок у вчиненні меншого зла можна лише перед
самим собою. Приблизно такі ж саме умови у сфері прийняття політичних
рішень пропонуються М. Уолцером, автором теорії «ефекту брудних рук»
[833].
Існує дуже потужна традиція критики поняття «меншого зла».
Яскравим представником цього напряму є А.О. Гусейнов, який розробив
концепцію «негативної етики» [196]. Суть його пропозиції полягає в тому, що
етичні норми моралі повинні включати лише такі диспозиції, які мають
«заборонний» та негативний сенс. Інші вчені вирішення проблеми вбачають у
диференційованому ставленні до різних проявів меншого зла. При цьому
допускається, що поряд із типовими випадками, які відображаються в
адміністративній та службово-статутній нормативності, можуть існувати
екстремальні та сумнівні випадки використання ідеї «меншого зла». Таке
вирішення перетворюється для професіонала у вкрай ризикований вчинок,
санкції за який можуть стати предметом кримінального провадження.
У зв’язку із цим наукова думка знову повертається до Канта.
Провідниками ідей неокантіантства стали А. Донаган, Дж. Ролз та А. Хьюірт.
У Донагана зміст деонтологічних норм являє собою вимогу утримуватися від
певних дій. Концепція Дж. Ролза полягає у прийнятті одностайної угоди для
встановлення соціально-етичних норм. Саме угода, тобто згода всіх
розумних та вільних людей, дає змогу, на думку Ролза, визначити, що є
добро і справедливість.
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Таке твердження однаково стосується всіх видів професій, де в процесі
професійних комунікацій один індивід отримує власні повноваження в
рамках своєї професійної компетентності щодо іншого. Але особливо
важливе розуміння цього там, де в межах своєї компетенції професіонал
змушений вчинювати дії, вживати заходів та застосовувати засоби,
неприпустимі з позицій повсякденної моралі. Розвідка, контррозвідка,
оперативно-розшукова діяльність у процесі боротьби з тероризмом,
організованою злочинністю, посяганнями на державну безпеку змушені
боротися із супротивником його ж засобами. Але дезінформація, провокація,
перлюстрація – ці й інші інструменти оперативно-розшукової діяльності, що
стоять

за

межами

загальноприйнятої

моралі,

не завжди

адекватно

сприймаються суспільством, тим більше таким, що отримує перші уроки з
прав людини і громадянина.
Останнім

часом

як

альтернатива

класичної

деонтології

і

консеквенціалізму розглядається етика доброчинства, яка сягає корінням до
часів Аристотеля. З другої половини XX ст. дослідження доброчинності
переживає бум. Сьогодні окремі вчені (П. Гич, А. Макінтайр, Ф. Фут,
Б. Уільямс, М. Слоут, К. Свонтон [244].) обговорюють «аретичний», тобто
доброчинний переворот, що зачепив не лише етику й філософію та право.
Основні позиції етики доброчинності полягають у тому, що етичні еталони
замінюються зразками фактичної поведінки, а центральну роль при цьому
відіграють не етичні принципи, а проблеми належного виховання людини,
формування індивідуальних рис її характеру. Останнє особливо важливо,
оскільки в сучасному суспільстві це відкриває програму формування
особистості та окреслює шляхи її реалізації.
Усе це свідчить про те, що в процесі розвитку різні наукові напрями
етики належного проявляють тенденцію до зближення, щонайменше в
частині практичних рекомендацій. У зв’язку із цим слід зазначити, що
кантівське, метафізичне за походженням, вчення щодо обов’язку і
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антиметафізична за спрямованістю деонтологія Бентама в ХХІ ст. у своїй
практичній реалізації втрачають ознаки історичного антагонізму.
Слід

визначити,

що

суперечності,

пов’язані

із

застосуванням

консеквенціалістських норм та принципів, легше усунути ніж ті, що мають
метафізичне походження. Ось чому в сучасному ліберальному суспільстві
утверджується переконання, що « …консеквенціалізм може стати етичною
основою сучасних економічних, політичних та соціальних структур», –
стверджує М.М. Яценко [821]. Цей самий постулат має бути покладений в
основу підготовки професійних кадрів. Не на схоластичному зубрінні
кодексів, а на формуванні усвідомленої волі мають базуватися навчальні
курси.
Однак складається враження, що деонтологія – це лише ті наукові
напрями, які базуються на ідеях імперативного мислення, а консеквенціалізм,
«логіка меншого зла» та інші сучасні напрями етичної думки перебувають
начебто поза нею.
Насправді це не зовсім так. Принципи та норми деонтології у всі часи
залежали від рівня соціально-економічного розвитку, суспільно-політичного
ладу, способу життя, менталітету народу, його національних та релігійних
традицій. Деонтологія завжди органічно входила до системи духовної
культури. У міру ускладнення соціального життя, розвитку моральної та
етичної культури суспільство передавало все більший обсяг різних видів
діяльності, що регулюють його життя, особливо під час вирішення
конфліктів, спеціально виділеними та професійно підготовленим людям:
лікарям, рятувальникам, юристам, поліцейським та військовим. Протягом
всієї історії суспільства потреба в праві, професійній діяльності спеціально
підготовлених людей була різною і усвідомлення цієї потреби змінювалася.
Необхідно зазначити, що імперативне мислення, властиве кантіанству,
в екстремальних умовах породжувало такі гасла, що більш притаманні для
тоталітарного суспільства, ніж ліберального: «Роби як належить та буде як
буде!», відомий римський заклик «Debes, ergo potes! (повинен, значить
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можеш!)», «Вмри, але зроби!», «Do or Die! (зроби або вмри!)» –
американський заклик, що часто звучав у часи Другої світової війни. Далі за
І. Кантом: «Людина може палко бажати віддати себе в жертву за велику ідею,
але не можна приносити в жертву інших, які до жертви не готові; ніхто із нас
не бажав би перетворитися в засіб для виконання чужих цілей, хоча
суспільство інколи намагається до цього нас примусити» [315].
Повертаючись до запропонованої періодизації науки про належне і
суще, слід зауважити, що важливим є те, що вона базується на розвитку
механізмів пізнання. Адже саме механізми пізнання покладені в основу
розкриття та формування загальнолюдських цінностей. У зв’язку із цим
доцільно повернутися

до визначення

поняття

«деонтологія».

Як

у

вітчизняній, так і в зарубіжній етиці дефінітивна робота, пов’язана із
виявленням

загального

нормативного

змісту

поняття

«деонтологія»,

виконувалася неодноразово. Вона була пов’язана із надією, що уточнене
визначення сприятиме побудуві оптимальної концепції справедливого
суспільства. Поняття деонтології в різних словниках має досить широкий
спектр тлумачень, зокрема:
– у «Словнику іноземних слів» деонтологія – це вчення про належне,
що становить розділ етики; також сукупність етичних норм та принципів
поведінки медичного працівника під час виконання своїх професійних
обов’язків [680];
– у «Новітній філософській енциклопедії» деонтологія – це «концепція,
розділ етичної теорії, в яких розглядаються питання, пов’язані із поняттям
обов’язку» [496];
– в «Оксфордському тлумачному словнику» деонтологія – це наука, що
вивчає етику та коректну поведінку людей [838].
У наш час з’явилося кілька цікавих підходів до визначення деонтології.
Так, О. Бандурка та О. Скакун пропонують такі дефініції цього поняття [66]:
– загальна деонтологія, що розглядає свій предмет у соціальноісторичному плані, включає всі основні аспекти характеристики належного;

52
– нормативна деонтологія, що обґрунтовує практичні моральні
рекомендації, норми-вимоги (нормативні приписи);
– спеціальна деонтологія, що висвітлює специфічні деонтологічні
особливості конкретних юридичних спеціальностей (адвоката, прокурора,
слідчого, нотаріусу та ін.).
Останнім часом у науковій і навчальній літературі на пострадянському
просторі з’явилася тенденція ділити всі напрями етики належного на дві
антагоністичні групи. Одна з них, телеологічна (от teleology – «мета»),
базується на аналізі всіх дій з погляду цілей, які досягаються, друга,
деонтологічна (від deontology – «зобов’язання», «обов’язок»), – на забороні
здійснювати певні дії. При першому наближенні здається, що ці підходи
абсолютно відрізняються, але, в процесі ретельного аналізу виявляється, що
це не зовсім так. По-перше, моральний імператив Канта не забороняє кожній
людині самостійно визначати, що вона може і що вона не може робити. Кант
просто вимагає зробити із цього невеликий виняток: людина сама вирішує,
що робити, але при цьому вона не повинна завдати шкоди іншій людині. Те
же саме відповідає ідеям консеквенціалізму, котрий, як відомо, пов'язаний з
телеологією: в основу моралі покладено загальне благо, яке, безумовно,
відрізняється від користі або особистої вигоди. Це дає підстави розглядати
консеквенціалізм як принцип більш загальний, який включає деонтологію як
уточнююче положення.
На нашу думку, термін «деонтологія» слід розглядати за всім
комплексом наукових напрямів, пов’язаних із належним, належною
поведінкою та обов’язком, включивши сюди консеквенціалізм та інші
напрями постнекласичної етики належного. Крайні прояви такої деонтології
– неокантіанський універсалізм та постнекласичний консеквенціалізм. При
цьому термін «універсалізм», на нашу думку, слід замінити терміном
«імперативізм» оскільки в цьому напрямі наукової думки головним все ж є
не універсальність, а пріоритетність правил, що випливають із імперативів
Канта. При цьому моральні установки консеквенціалізму виконуються на
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фоні етики імперативізму. Останнє важливо, адже, вчиняючи дії в порядку
«меншого зла» або діючи в умовах обставин непереборної сили, індивід
постійно бачить перед собою категоричні імперативи, які слугують
нагадуванням та етичним обмеженням його дій.
На рис. 1.1 відображено склад і сутність деонтології відповідно до
запропонованих вище побудов.

Філософія

Деонтологія

консеквенціалізм

Імперативізм

Етика

Рис. 1.1 Склад та місце деонтології в системі наукових знань
Деонтологія перебуває у сфері людських взаємовідносин, тому її
емоційна домінанта очевидна. Деонтична ситуація створюється в умовах, за
яких до особистості висуваються певні обов’язки, коли виникають вимоги до
її відповідальності, а, отже, відповідальність стає закономірно необхідною.
Проте більшість сучасних професійних деонтологічних кодексів, що
переважно приймаються в наш час, побудовані саме на ідеях імперативного
мислення. Серед них:
1. Декларація

принципів

поведінки

журналістів,

прийнята

Міжнародною федерацією журналістів в 1954 р. і доповнена в 1986 р.;
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2. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримки правопорядку,
прийнятий

Резолюцією

Генеральної

Асамблеї

ООН

ғ

34/169

від

17.12.1979 р.;
3. Кодекс професійної етики адвоката (2003 р.);
4. Європейський кодекс поліцейської етики, прийнятий Комітетом
міністрів Ради Європи 19 вересня 2001 р.;
5. Кодекс деонтології національної поліції Франції (1986 р.);
6. Положення

про

етичні

принципи

поліцейської

служби

Великобританії;
7. Етика поліцейського ФРН (1994 р.);
8. Морально-етичний кодекс поліцейського США (1993 р.);
9. Кодекс честі рядового та начальницького складу органів внутрішніх
справ Російської Федерації (2003 р.);
10. Code of ethіcs for law enforcement offіcers. Code of Conduct for law
enforcement offіcers. Іnterpol (1998 р.);
11. Деонтологічний Кодекс журналіста Республіки Молдова (2007 р.);
12. Кодекс правил здійснення адвокатської діяльності адвокатів
Європейського співтовариства (1988 р.).
Деонтологія, як і більшість наук, являє собою поєднання загального,
тобто того, що залишається незмінним, інваріантним для всієї сукупності
явищ, що вивчаються цією наукою, і особливого, тобто чогось такого, що
характерне лише для певних сукупностей даних явищ і такого, що відрізняє
ці сукупності від решти. Проте, сучасна деонтологія розвивається скоріше в
напрямі встановлення особливого, характерного в основному для вузьких,
чітко визначених професійних суспільств: медичних працівників, юристів,
окремих категорій педагогів, міліціонерів, військових.
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1.3. Змістовий і дефінітивний аналіз базового поняття дослідження
«деонтологічна компетентність фахівця із організації захисту інформації
з обмеженим доступом»
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в царській Росії, як і в усій Європі,
існували дві системи шкільної освіти: класична і реальна. Завданням реальної
освіти було прищепити учню систему знань, умінь і навичок, які можуть
знадобитися йому у виробничій та комерційній діяльності, завданням
класичної освіти було сформувати таку особистість, яка в подальшому здатна
була б самостійно встати на шлях власного життєтворчості, тобто, за
сучасними уявленями, компетентної людини.
У ХХ ст. у зв'язку із загальною індустріалізацією виникла потреба в
особистості, яка володіє сумою конкретних знань, умінь, навичок (ЗУН),
необхідних у тій чи іншій професії. Відповідно змінилася й парадигма освіти.
Розвиток отримала освіта індустріального суспільства. Певною мірою ця
парадигма відповідає реальній освіті класичного періоду. Наприкінці ХХ –
початку XXI ст. парадигма освіти знову змінилася. Завданням освіти знову
стала

підготовка

для

суспільства

особистості,

здатної

самостійно

пристосовуватися до потреб життя, які динамічно змінюються, самостійно
планувати і долати свій життєвий шлях. Певною мірою ця парадигма
наближається до класичної освіти класичного періоду. Однією з причин
цього явища є те, що система освіти стала нездатною ефективно готувати
велику кількість вузьких фахівців для числених професій, що виникають
безперервно. Інша причина полягає в тому, що учень, отримавши широкий
доступ до інформації поза вузькими рамками педагогічного процесу,
перестав себе відчувати просто об'єктом педагогічного процесу, усвідомив
свою суб'єктність. Цьому сприяла загальна інформатизація життя, перехід від
постіндустріального до інформаційного суспільства і суспільства знань. Тож
постіндустріальне суспільство вимагає нових форм та ідей у навчанні.
Вихід був знайдений у формуванні компетентної особистості, здатної
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до

самостійної

життєтворчості

в

сучасному

складному

світі.

У

методологічному плані це відповідало вибору способів рефлексії учасниками
освітнього процесу, згідно з яким під рефлексією розуміється здатність
усвідомлювати й осмислювати результати освітнього процесу. Якщо учасник
усвідомлював, що результати рефлексії залежать від засобів і методів, які
застосовуються в освітньому процесі, це відповідає формі мислення
некласичного етапу розвитку науки. Якщо учасник, крім того, ще й оперує і
світоглядними ідеями культури сучасності, що передбачає наявність у нього
ще

й

аксіологічного

постнекласичній формі

рівня

методологічного

мислення.

Таким

знання,

чином,

це

відповідає

існує зв'язок

між

становленням та розвитком компетентнісного підходу в освіті із змінами
парадигми освіти в сучасному світі, який полягає у трансформації форми
філософського мислення в педагогіці від класичної до некласичної і,
практично одночасно – до постнекласичної.
Проблему компетентності як певного результату освіти, історію
розробки системи компетенцій та компетентностей, досліджували сам
компетентнісний підхід у вітчизняній та зарубіжній літературі О. Савченко
[648], Н. Бібік [80], О. Овчарук [554], Дж. Равен [629], В. Хутмахер [832],
В. Байденко [59], В. Болотов [93], І. Зимня [279] та ін.
Аналіз праць з проблем компетенції та компетентності (Н. Хомський
[760], Дж. Равен [629], Н. Кузьмина [388], А. Маркова [477], В. Байденко
[59], А. Хуторський [766] та ін.) дав змогу умовно виділити три періоди
становлення компетентнісного або СВЕ (competence-based education) підходу
в освіті.
О.Я. Савченко

[648]

пропонує

періодизацію

розвитку

поняття

компетентності в освіті:
1) 60–70-і рр. – розумілася як проста демонстрація діяльності: людина
щось уміє, щось робить;
2) 70–80-і рр. – загальні навички, потрібні для виконання певних дій;
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3) з 90-х і донині – здатність людини, що обов’язково потребує не лише
елементів виконання, а й володіння певними інтелектуальними, моральними
і соціальними якостями, що дають їй змогу швидко і конкретно, відповідно
до запитів ситуації застосовувати всі свої знання і вміння.
Базуючись на цій парадигмі, можна запропонувати більш детальну
систему періодизації процесів розвитку поняття «компетентнісний підхід до
навчання», який також передбачає наявність трьох періодів.
Відповідно до неї перший період, що охоплює до 60-70-х років XX ст.
пов’язаний з ім’ям Н. Хомського та запропонованою ним трансформаційною
граматикою. Поняття «компетенція» Н. Хомський ввів для того, щоб
відрізнити теоретичне знання і практичне вживання іноземної мови під час її
вивчення іноземними студентами. Вживання цього терміна на відміну від
теоретичного знання, за Н. Хомським, більш тісно пов'язане з мисленням,
навичками та досвідом людини. Приблизно того ж часу категорія
«компетенція» пов’язується з особистісними якостями і мотивацією
особистості.

Слід

зазначити,

що

самі

поняття

«компетенція»,

«компетентність» і похідне від них «компетентний» вже тоді не були новими
й широко вживалися в побуті та літературі. Його тлумачення наводилося в
численних словниках. Так, у «Короткому словнику іноземних слів» (1952)
пропонується таке його визначення: «компетентний (лат. competens,
competentis – належний, здібний) – обізнаний у певній галузі; хто має право
за своїми знаннями або повноваженнями робити або вирішувати будь-що,
судити про що-небудь». В Академічному тлумачному словнику української
мови (1970–1980) компетентність тлумачится як достатня обізнаність із чимнебудь або коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи.
Уже в цей період закладається невизначеність у розумінні сутності
понять «компетенція» і «компетентність», створюються передумови для
розмежування цих термінів.
Саме в цей період в педагогічній науці з'явилися два напрями, що
синонимізують й диференціюють ці категорії. Представники першого
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напряму (В. Болотов, В. Серіков [93] та ін.) ототожнюють ці поняття через
ідентичності їх практичного застосування. Прихильники другого напряму
(І. Зимня [276–279], О. Хуторський [264–768]) принципово розмежовують їх.
Зимня розуміє під компетенціями деякі окремі внутрішні, потенційні якості,
системи цінностей людини, які потім виявляються у вигляді інтегрального
показника – компетентності [279]. О. Хуторський під компетенцією розуміє
«соціальну вимогу (норму) до освітньої підготовки учня, необхідної йому для
якісної продуктивної діяльності в певній сфері». Компетентність, на його
думку, – це «володіння відповідною компетенцією, сукупність особистісних
якостей учня, зумовлених досвідом його діяльності в певній соціально і
особистісно-значущій сфері» [766]. Таким чином, обидва дослідники
розглядають компетентність як сукупність взаємопов'язаних особистісних
якостей (знань, умінь, навичок, здібностей, ціннісно-смислових орієнтацій).
Формальні методи визначення компетенції та компетентності одним з
перших застосував О. Яригін [818], запропонувавши розглядати компетенції
та компетентність з позицій теорії множин. При цьому компетентністю є
множина, що складається з таких підмножин:
 проблем, що розв'язуються за допомогою цієї компетентності;
 здібностей, умінь, методів, алгоритмів, що дають змогу перейти від
множини проблем до множини рішень;
 інших компетенцій, що розширюють множину здібностей, умінь і
методів.
Слід визнати, що О. Яригін першим виділив окремий клас когнітивних
компетентностей, які розширюють множину здібностей, умінь і методів і
безпосередньо не пов’язані з розв’язанням конкретної проблеми. У
подальшому ці компетенції увійшли до складу ключових компетенцій. Цим
його підхід у кращий бік відрізняється від підходів О.Хуторського, який
жорстко пов’язує компетентність з певною сферою діяльності майбутнього
фахівця і підходу І. Зимньої, яка взагалі не визначає когнітивної складової
компетентності.
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Тривалий час на пострадянському просторі дослідження в галузі
формування компетентності та компетенцій практично не виходили за рамки
спроб

розібратися з ідеальною сутністю феноменів компетенції

та

компетентності в супутніх термінологічних дискурсах. Зокрема, більше уваги
приділялося заміні терміна «кваліфікація» на термін «компетентність». У
результаті

дійшли

висновку,

що

«компетентність»,

на

відміну

від

«кваліфікації», включає, крім суто професійних ЗУН, такі якості, як
ініціатива, комунікативність, здатність до самоосвіти, вміння логічно
мислити, відбирати, оцінювати й використовувати інформацію.
На думку А. Бермуса [77] «компетентність являє собою системну
єдність, що інтегрує особистісні, предметні та інструментальні особливості
та компоненти». В.Щербакова [806] компетентність визначає як атрибут
підготовки до майбутньої професійної діяльності.
Зокрема, за Tuning Project [844] «компетентність – це динамічна
комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей».
Про «компетенції» там не йдеться. Здавалося б, що таке визначення
виключає компетенції як ключові поняття. Але насправді проблема полягає у
перекладі термінів competence та competency.
Тому за результатом аналізу серед великої кількості визначень
компетентності нами було вибрано таке, яке найбільш відповідає напряму
дисертаційного дослідження і полягає в тому, що компетентність – це
універсальна якість особистості, що інтегрує у своєму складі ієрархічну
систему компетенцій, які забезпечують здатність особистості вирішувати
проблеми, що виникають у процесі життя і професійної діяльності.
Компетенції ж – це окремі властивості особистості, які містять у своїй
сукупності цілісне явище компетентності. Деякі з них більш, деякі – менш
важливі. Окремі з них бажані незалежно від роду діяльності, інші
безпосередньо пов'язані з певною професією.
Компетентність можна уявити як комплекс компетенцій, що походять
від проявів успішної продуктивної діяльності. Це комплексний особистісний
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ресурс, який уможливлює взаємодію особистості із навколишнім світом у тій
чи іншій галузі професійних та суспільних відносин. Цей ресурс залежить від
необхідних для цього компетенцій. Компетентність розглядається нами як
особистісна категорія, а компетенції слід використовувати як показник
потенційних можливостей фахівця. На відміну від навички компетентність
проявляється свідомо. На відміну від уміння вона транспортабельна, тобто
може в разі необхідності бути перенесеною з одного виду професійної
діяльності

до

іншого.

Водночас

у

поняттях

«компетенція»

та

«компетентність» помітні спільні риси. Підставою для їх розмежування
можуть слугувати категорія «об’єктивне – суб’єктивне». Компетенція
об’єктивна, вона відображає те, що необхідно для виконання певної
діяльності, компетентність, навпаки, суб’єктивна. Вона відображає, як
людина

засвоїла

відповідні

компетенції,

необхідні

для

виконання

професійних функцій. За такого підходу поняття «компетенція» ширше від
поняття «компетентність», а «компетентний» означає «той, хто володіє
компетенціями».
Наступний етап (70–90-ті рр. XX століття) відрізняється змістовою
розробкою поняття компетентності, використанням цього терміна в теорії та
практиці навчання. У цей період, а саме у 1984 році виходить у світ робота
Дж. Равена «Компетентність у сучасному суспільстві». Автор не лише
наводить розгорнуте визначення компетентності, а і здійснює груповання і
класифікацію її складових [629]. Він виділяє 39 видів компетенцій і
ототожнює їх з «мотивованими здібностями». Серед виділених Дж. Равеном
мотивованих здібностей – здатність до самоосвіти, самоконтроль, критичне
мислення, готовність до вирішення складних проблем, впевненість у собі,
наполегливість, здатність до спільної роботи, персональна відповідальність.
Однак, серед виділених науковцем видів компетенцій саме персональній
відповідальності приділяється найменша увага. Втім, ця робота послужила
поштовхом для дослідників у всьому світі щодо визначення поняття та видів
компетентностей.
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Відтоді

в

науковій

педагогічній

літературі

широким

фронтом

розгортається дискусія щодо ключових та базових компетентностей,
розуміючи під ними компоненти такого інтегрального поняття, якими є
компетентність. Проте, при цьому, на жаль, досі не досить чітко визначена
різниця між ключовими та базовими компетентностями.
Так, професійно-педагогічна компетентність за Н. Кузьміною [388]
включає 5 видів компетенцій (рис. 1.2)
Професійно-педагогічна компетенція

Аутопсихологічна
компетентність у галузі
переваг і недоліків
власної діяльності

Диференційнопсихологічна
компетентність у галузі
мотивів, здібностей,
напрямків учнів

Соціально-психологічна
компетентність у галузі
процесів спілкування

Методична компетентність
у галузі формування знань
і вмінь у учнів

Спеціальна і професійна
компетентність у галузі
дисципліни, що
викладається

за Н.В.Кузьминою

Рис. 1.2 Професійно-педагогічна компетентність за Н.Кузьміною
А. Маркова більшу увагу приділяє індивідуальним видам професійної
компетентності (рис. 1.3) [477]

Індивідуальні види професійної компетенції за
А.К.Марковою.
спеціальна

соціальна

особистісна

індивідуальна

Рис. 1.3 Індивідуальні види професійної компетенції за А.Марковою
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У

подальшому

дослідників

зацікавили

проблеми

ключових

компетенцій. Про це свідчить запропонований О. Хуторським [766] перелік
груп основних ключових компетенцій (рис. 1.4).
Натомість В. Хутмахер [832] зазначає, що ключових компетенцій (key
competency) може бути лише дві: ті, що базуються на scriptural thought
(релігійному мисленні) та rational thought (раціональному мисленні). Пізніше,
розуміючи, що таке визначення є дуже спрощеним, він вводить 7 інших видів
компетенцій (рис. 1.5).

особистісного
вдосконалення

соціально-трудова

інформаційна,
комунікативна

ціннісно-змістова

загальнокультурна

навчально-пізнавальна

Основні ключові компетенції за О.В. Хуторським

Рис. 1.4 Основні ключові компетенції за О. Хуторським

уміння
прилаштовуватися
(adopting oneself).

уміння доводити
справу до кінця
(getting things done)

взаємодія
(co-operating)

спілкування
(communicating)

мислення (thinking)

дослідження
(searching)

вчення (learning)

Ключові компетенції за В. Хутмахером

Рис. 1.5 Ключові компетенції за В. Хутмахером
Європейська спільнота розглядає ключові компетенції як відповідь на
виклики, що стоять перед Європою: збереження демократичного відкритого
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суспільства, мультилінгвізм, мультикультура, нові вимоги ринку праці,
глобалізація тощо. Відповідно, Радою Європи прийнято визначення п’яти
ключових компетенцій, що необхідно надати молодим європейцям (рис. 1.6)
[834]:
Ключові компетенції, визначені Радою Європи
– політичні та соціальні компетенції, в тому числі здатність брати на
себе відповідальність, брати участь у прийняті групових рішень,
розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом, брати участь у
підтримці та покращанні демократичних інститутів

– компетенції, пов’язані із життям у багатокультурному суспільстві, в
тому числі спроможність протидіяти проявам расизму та ксенофобії,
повага до людей інших культур, мов та релігій

– компетенції, що стосуються володіння усною та писемною
комунікацією, володіння іноземними мовами

– компетенції, пов’язані із поширенням інформатизації суспільства, в
тому числі комп’ютерна грамотність та здатність до критичного
сприйняття інформації, що поширюється ЗМІ, рекламою

– здатність навчатися протягом життя в контексті професійної і
соціальної життєдіяльності

Рис. 1.6 Ключові компетенції, визначені Радою Європи для молодих
європейців
Види компетенцій відповідно до «Глосарію термінів ринку праці, розробки стандартів
Європейського фонду освіти», що базуються

на
характеристиках
особистості

на виконанні
завдань і діяльності

на виконанні
виробничої
діяльності

на управлінні
результатами
діяльності

Рис. 1.7 Види компетенцій відповідно до «Глосарію термінів ринку праці,
розробки стандартів Європейського фонду освіти»
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Відповідно до «Глосарію термінів ринку праці, розробки стандартів
Європейського фонду освіти» [166] існує 4 види компетенцій (рис. 1.7).
Перший вид, згідно з Глосарієм, базується на особистісних якостях та
досвіді, якими володіє людина, а також знаннях, освіті, підготовці та інших
особистісних характеристиках, що дають їй змогу ефективно виконувати
свою діяльність. Решта 3 деталізують діяльність як процес і, на нашу думку,
могли б бути об’єднані.
У Tuning Project [844] також представлена класифікація, що передбачає
наявність інструментальних якостей, котрі включають здатність до аналізу і
синтезу, організації та планування, базові загальні та ґрунтовні професійні
знання, мовні знання і комп’ютерні вміння; а також міжособистісних,
пов’язаних зі здатністю до критики і самокритики, роботі в команді,
прихильністю до етичних цінностей; і нарешті, системних компетенцій,
зокрема креативних, когнітивних якостей, ініціативності й турботі про якість.
Разом із тим, самі розробники Tuning Project, декларують, що «очевидно, існує
багато різних можливих класифікацій, але жодна із них не є досконалою»
[844].
Звертає на себе увагу те, що наведені приклади не мають загальної
поняттєвої бази й спираються на однорівневу лінійну класифікацію. Першу
спробу побудувати ієрархічну класифікацію здійснила І. Зимня [277],
запропонувавши 3 основні групи, які поєднують 10 певних компетенцій
(рис. 1.8).

компетенції збереження здоров’я: знання та дотримання норм здорового способу життя, фізична культура
людини, свобода та відповідальність за вибор способу життя

;
;
.

компетенції пов’язані з інформаційними технологіями, комп’ютерна грамотність; володіння
Інтернетом.

компетенції діяльності: планування, проектування, прогнозування, орієнтація в різних видах
діяльності

компетенція пізнавальної діяльності: постановка та вирішення пізнавальних задавдань, інтелектуальна
діяльність

компетенції у спілкуванні: знання та дотримання традицій, ритуалу, етикету; кроскультурне
спілкування;

компетенції соціальної взаємодії: толерантність, повага до іншого та його прийняття, соціальна
мобільність

компетенції громадянськості: знань та дотримання прав та обов’язків громадянина; свобода та
відповідальність, впевненість у собі, власна гідність, громадянський обов’язок; гідність

компетенції самовдосконалення, саморегулювання, саморозвитку сенсу життя; професійний
розвиток; мовленнєвий розвиток; володіння іноземною мовою

компетенції інтеграції: структурування, аналіз, прирощування знань

компетенції цінністно-змістової орієнтації у світі: культура, наука; історія, релігія

компетентності, що
належать до
діяльності людини у
всіх її типах та
формах

компетентності, що
стосуються взаємодії
людини з іншими
людьми

компетентності, що
належать до
особистості, як
суб’єкта
життєдіяльності

Ієрархічна класифікація компетенцій, яку здійснила І. Зимня
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Рис. 1.8 Ієрархічна класифікація компетенцій, запропонована І. Зимньою
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Як показує аналіз у наш час проблема полягає не стільки у визначенні
списку ключових або базових компетенцій, скільки у становленні принципів
їх розмежування. Тож проблема відбору ключових компетентностей є однією
з центральних. Але формулювання ключових компетенцій пов’язане з
найбільшими розбіжностями думок. Це стосується як загальноєвропейської
системи ключових компетенцій, так і всіх відомих національних систем
класифікації.
На підставі результатів аналізу нами запропонована власна трирівнева
ієрархічна класифікація компетенцій (рис. 1.9). Певною мірою вона пов’язана
з класифікацією, запропонованою І. Зимньою, але відрізняється тим, що
компетенції пов’язані не з групами, а з рівнями компетентності як
інтегральної характеристики особистості.

Компетентності, що належать до особистості як суб’єкту життєдіяльності

Компетентності, що стосуються взаємодії людини з
іншими людьми

компетентності, що стосуються діяльності людини у
професійній сфері

Рис. 1.9 Трирівнева ієрархічна класифікація компетенцій (авторська)
Існує

тенденція

розглядати

компетентність

як

синонім

якості

підготовки фахівців. Утім, слід зазначити, що якість підготовки спеціаліста –
це якість результату та одночасно якість процесу. Якість процесу навчання
зазвичай пов’язують із акмеологією. «Сутність акмеологічного підходу
полягає у здійсненні комплексного дослідження і відновленні цілісності
суб'єкта, який проходить ступінь зрілості, коли його особистісні і суб'єктно-
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діяльнісні характеристики вивчаються в єдності, у всіх взаємозв'язках для
того щоб сприяти досягненню вищих рівнів, на які може піднятися кожен»
[216]. Зокрема, І. Зимньою основні групи ключових компетентностей були
виокремленні саме на основі положень стосовно того, що компетентність
людини має вектор акмеологічного розвитку. В Україні фундаментальна,
практична, соціальна, синергетична акмеологія, акмеологічні технології
стають предметом дослідження наукової школи професорів М. Василини,
В. Майбороди [120] та С. Сисоєвої [662].
Наступний етап розвитку компетентнісного підходу до навчання, що
почався в 90-х рр. і триває до цього часу, полягає в розгляді компетентності
як центрального поняття в сучасній освіті. Він характеризується тим, що в
документах, матеріалах ЮНЕСКО, національних стандартах країн ЄС
окреслюється коло компетенцій, які мають розглядатись усіма як бажаний
результат освіти.
Орієнтація стандартів, навчальних планів (освітніх програм) на
результати навчання викладаються мовою компетенцій. Як вважають західні
експерти, це шлях до розширення академічного та професійного визнання й
мобільності, підвищення зіставності та сумісності дипломів й кваліфікацій. В
умовах України реалізація компетентністного підходу може виступити
додатковим

фактором

підтримки

єдиного

освітнього,

професійно-

кваліфікаційного та культурно-ціннісного простору. Указом Президента
України «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні» від
30 вересня 2014 р. ғ 926 визначено низку заходів, спрямованих на
реалізацію в Україні положень Болонської декларації, гармонізацію
національної системи із забезпечення якості освіти в умовах глобалізації. У
результаті розпочалася розробка національної системи стандартів вищої
освіти, головна мета якої – реалізація можливостей формування у випускника
вищого навчального закладу соціально та професійно важливих знань, умінь,
навичок та компетенцій, що має відповідати вимогам національного ринку
праці та Європейського співтовариства. Прийняття нового Закону України
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«Про вищу освіту», низка Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів
України останніх років ставить завдання розробити та затвердити нове, уже
четверте покоління галузевих стандартів вищої освіти.
Викладене

вище

дає

змогу

пов'язати

періоди

розвитку

компетентнісного підходу у навчанні з формами знання. Тут цілком доречно
знову

звернутися

до

понять

імпліцитності,

експліцитності

й

інституціональності. Перший розглянутий нами період легко співвідноситься
з імпліцитним, неусвідомленим або не зовсім збагненним знанням. Цей
період характеризується невиразністю термінології, пошуками форм чіткого
відображення знань. Другий, який цілком можна назвати експліцитним,
характеризується процесом кодифікації знань. Експліцитні знання – це
знання, зміст яких виражено чітко, деталі яких можуть бути записані і
збережені. Ці знання більшою мірою систематизовані і тому легше
залучаються для використання в практичному житті. Вони можуть бути
використані для істотного поліпшення всіх видів діяльності. Нарешті, третій
період, безумовно, може трактуватися як інституційний. Він пов'язаний з
офіційним

затвердженням,

установленням,

закріпленням

у

своєму

суспільному статусі поняттям компетентнісного підходу до навчання,
стандартизацією вимог та показників якості.
Як наслідок незрозумілої і дивної ситуації до складу базових
компетенцій досі не включається почуття обов’язку. Замість цього як базові
компетенції називаються відповідальність та громадянськість, тобто почуття
обов’язку за таких умов може розглядатися лише як складова компетентності
більш низького порядку. З цим важко погодитися. Адже громадянськість не
покриває всіх видів і форм обов’язку, а відповідальність у системі гіперонгіпоідних зв’язків розміщена нижче від обов’язку. Можливою причиною
такого становища є те, що в основу компетентнісної освіти, згідно з
основними положеннями Болонського процесу, покладена ідея покращання
працевлаштованості й мобільності випускників навчальних закладів.
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Насправді ж саме почуття обов’язку та відповідальності в сучасних
умовах є найважливішими складовими компетентності. В наш час проблема
формування відповідальності та почуття обов’язку у професійній свідомості
компетентної особистості стала особливо актуальною. Справа в тому, що
становлення демократії й свободи в Україні пов’язане зі значними
труднощами. На сьогодні неправильно сприйняте відчуття свободи породило в
суспільстві різні суперечності і конфлікти. Люди стали відчувати себе менш
обтяженими моральними й правовими нормами. Колективістські цінності та
критерії поведінки людей втратили актуальність, значною мірою були
девальвовані. Водночас в умовах переоцінки моральних цінностей та зміни
парадигми

освіти

проблема

формування

професійної

свідомості,

професіональної відповідальності та професійного обов’язку як складових
компетентності стає однією із пріоритетних.
Однак не можна змішувати поняття професійної відповідальності як
базової цінності компонентної компетентності, про яку йдеться в документах
Болонського процесу, і професійного обов’язку. Професійна відповідальність
– це що те, що накладається на фахівця ззовні, щось таке, що несе в собі
санкції з боку інституційованих норм та закону. Обов’язок – це моральна
категорія, що базується на внутрішніх переживаннях та самопримушенні, що
виходять із усвідомлення конкретною особистістю визначених моральних
цінностей

та

орієнтують

особистість

на

досягнення

соціально

та

індивідуально значущих результатів. Безумовно, обов’язок внутрішньо та
закономірно пов’язаний із відповідальністю. Але якщо обов’язок полягає в
тому, щоб у конкретній ситуації усвідомити та практично реалізувати вимоги
професійної моралі, то відповідальність визначається з позицій норми та
права.
Категорія громадянськості, що декларується як базова компетенція,
безумовно, включає таке поняття, як громадянський обов’язок. Але
громадянський обов’язок є більш загальним поняттям, ніж професійний.
Справа в тому, що існують такі професійні сфери, в яких проблема обов’язку
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формулюється дещо інакше та стоїть особливо гостро. Це, по-перше, такі
сфери професійної діяльності, в яких нормативне регулювання не охоплює
все розмаїття ситуацій, що можуть виникнути, де мораль та співчуття
покликані доповнювати норми, інституційовані професією. Насамперед, це,
медичні й соціальні працівники, представники окремих педагогічних та
юридичних професій. По-друге, це такі професії, де існує велика небезпека
виникнення професійної деформації, в результаті якої обмежуються права і
свободи громадян. Це співробітники правоохоронних органів і спецслужб.
Нарешті, це спеціальності або тимчасові стани людей, коли виконання
професійного обов’язку пов’язано із необхідністю ризикувати здоров’ям, а
інколи

навіть

життям:

військовослужбовці,

рятівники,

представники

правоохоронних органів та спецслужб. Саме для них норми моралі, моральні
переконання та почуття відповідальності за безпеку кожної окремої людини,
тим більше суспільства та держави в цілому, особливо професійно важливі, і,
відповідно, становлять важливу частина компетентності як інтегральної
характеристики особистості.
Деонтологія як наука та навчальна дисципліна займає центральне місце
у сфері професійної діяльності. Однак, залежно від виду і змісту професійної
діяльності частка формально регульованого належного є різною. Очевидно,
що чим більшу соціальну значущість мають результати професійної
діяльності і чим більшого впливу справляє професійна діяльність на долі
конкретних людей, безпеку та добробут суспільства, тим більшою мірою
компетентність професіонала повинна формуватися на основі деонтологічних
принципів. У сучасній деонтології превалюють принципи, що базуються на
імперативах І. Канта. Однак, керуючись лише ригоричною логікою І. Канта,
неможливо

в

сучасних

умовах

побудувати

ефективну

систему

деонтологічного виховання. Деонтологія, що базується на ідеях Канта,
висуває досить жорсткі вимоги до особистості. Хоча все це не означає, що
належна поведінка професіонала, котра регулюється не лише правом, а й
деонтологією, інколи виявляється важким тягарем для нього. Цілком
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можлива і ситуація, коли належна поведінка не лише підсумками, а й самим
процесом приносить людині збігаються. Це можливо тоді, коли інтереси
обов’язку

та

схильності

особистості

співпадають,

інакше

кажучи,

відповідають системі внутрішніх цінностей фахівця.
Деонтологічна компетентність – це властивість особистості фахівця,
що дає йому змогу продуктивно взаємодіяти із внутрішнім (фаховим) та
зовнішнім (соціальним) середовищем завдяки наявності деонтологічних ЗУН,
професійно важливих деонтологічних якостей, спрямована на успішну
особистісно-фахову діяльність. Вона характеризується наявністю у фахівця
системи знань, що відображають змістову сутність інтелектуальних,
світоглядних та моральних цінностей; спроможність прогнозувати та
конструювати процес професійної діяльності з урахуванням її специфіки і в
площині

взаємодії

професіональної

з

етики,

колегами

та

моральними

відображається

в

імперативами

та

змісті

норм

професійно-

моральними ідеалами й цінностями професійної діяльності. Структура
деонтологічної компетентності базується на морально-етичних установках,
орієнтирах соціально-професійного середовища та включає мотиваційний,
креативний, когнітивний та рефлексивний компоненти.
До специфічних обставин, які визначають необхідність деонтологічного
підходу до формування компетентності особистості, слід віднести зміни
системи суспільних відносин, ідеологічних установок, економічних форм в
умовах глобалізації, що впливають на всі сфери сучасного людського життя.
Особливу актуальність ця тематика набула у зв’язку із змінами, що
відбуваються у всіх сферах суспільно-політичного та державного життя
України. Стратегічні цілі державної політики в галузі виховання тих, хто
обрав своєю професією служіння обов’язку, знову висуваються на одне із
провідних місць. Цей процес слід оцінювати як закономірно необхідний та
продуктивний. Історія педагогіки свідчить, що саме в перехідні періоди
соціальних змін виникали та отримували розвиток нові педагогічні ідеї та
нові педагогічні поняття.
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Доцільним було б пов'язати компетентнісний підхід з постнекласичною
парадигмою в освіті й науці. Складність полягає в тому, що поняття
компетенції з'явилося і поширилося тоді, коли засади класичної, некласичної
і постнекласичної методології в науці вже цілком склалися. Як відомо, у
класичній методології вважається, що діяльність суб'єкта регламентується
законами Природи, даними зверху. Завдання освіти в цей період –
транслювати знання об'єкту навчання. Реалізація знань у житті визначається
здібностями особистості. Проблеми готовності і мотивації об'єкта навчання
до виконання тієї чи іншої діяльності при цьому виносилися за межі освіти.
Відносини в освітньому середовищі певний час характеризувалися як
«суб'єкт-об'єктні».

У

некласичній

методології

з'являється

поняття

«компетенція», яка визначається відносинами типу «здатність-готовність»,
тобто в некласичному розумінні наявності в особистості здібності до
діяльності недостатньо, необхідні ще й мотиви, щоб вона була до неї готова.
Відносини всередині освітньої середовища перетворюються у «суб'єктсуб'єктні». Однак джерела мотивації при цьому розглядаються як суто
зовнішні. Аналіз показує, що саме таке розуміння компетенції покладено в
основу цілої низки теоретичних розробок стосовно компетентнісного підходу
в освіті.
Однак сьогодні освіта у формі, яка склалася в період з кінця XX до
початку XXI ст., не враховує глобальної кризи, яку переживає цивілізація, не
може протистояти їй, тим більше сприяти її подоланню. В наш час тема
постнекласичної реальності стає однією з пріоритетних в освіті. Актуальність
звернення до постнекласичної методології продиктована потребою подолати
обмеженість класичних й некласичних підходів до компетентності в освіті.
Сьогодні сума об'єктивних суперечностей між постнекласичним типом
сучасної культури і класичним підходом вимагають сутнісного перетворення
основних засад освіти. З позицій постнекласичної методології освіта являє
собою відкриту систему, що здатна сама розвиватися і включає людину з її
цінностями і мотиваціями. З огляду на постнекласичну парадигму головна
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стратегія освітньої сфери полягає у сприянні самовдосконаленню і
самостановленню

суб'єкта

освітнього

процесу.

Відмінною

рисою

постнекласичної парадигми є те, що компетентнісний підхід в освіті
ґрунтується на врахуванні здібностей, готовності і внутрішніх ціннісних
мотивацій до діяльності.
Аналіз

компетенцій

у

постнекласичному розумінні

проводився

багатьма сучасними вченими. Зокрема, О. Архіпова досліджувала ідеї
філософії освіти в контексті постнекласичної культури [47]. Це дослідження
переважно спрямовано на проблеми антропології, культурології і, так би
мовити, залишає осторонь компетентнісний підхід. Натомість, у роботі
В. Меськова

та

А. Мамченка

[492]

основна

увага

приділяється

постнекласичному визначенню компетенцій. Однак, науковці формулюють
його на основі надто формалізованого інфологічного підходу, що утруднює
розуміння сутності отриманих результатів.
Запропоноване нами розуміння компетенції класичної, некласичної і
постнекласичної моделі освіти представлено в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Визначення компетенції у моделях освіти
ғ
з/п

Модель
Класична

1.

2.
Некласична
3.

Постнекласична

Характеристика
взаємодії
Суб’єкт об’єктна

Суб’єкт суб’єктна

Здібність

Готовність

Мотивація

Компетенція базується на здібностях і є похідною
від освітнього процесу
Здібності беруться
до уваги

Готовність розглядається як
похідна від мотивації, яка
задається іззовні

Здібності є
результатом
самовдосконалення

Готовність є
проявом
свободи волі

Мотивація є
похідною від
внутрішніх
цінностей

Існує тенденція пов’язувати постнекласичний період розвитку з появою
нових педагогічних технологій. Тут на першому місці стоїть синергетика і
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пов'язані з нею ідеї самоорганізації і самовдосконалення як окремої
особистості чи то учня або вчителя, так і системи освіти в цілому. У
синергетичній парадигмі педагогічного мислення починають по-новому
проглядатися

перспективи

подальшого

розвитку

освіти.

Предметом

синергетики є механізми самоорганізації. Саме тому синергетична концепція
сприяє глибшому пізнанню таких складних систем, як освіта.
Як не дивно, саме деонтологічна складова на сьогодні не знайшла
відображення в системі ключових компетенцій, що проголошуються в
Болонській

декларації

1999

р.,

а

також

у

подальших

розробках

Європейського фонду освіти (ЄФО) та національних комітетів.
Слід зазначити, що в Болонській декларації (1999 р.) загалом відсутні
згадування про соціальну спрямованість та етику, і лише в Празькому
Комюніке (2001 р.) певним чином було відображено соціальний аспект
Болонського процесу. У тексті комюніке визнається, що інтегральний
характер компетенцій передбачає наявність у їх структурі не лише
когнітивного, а й соціально-особистісного компонента.
Тому на цей час провідні фахівці в галузі компетентнісного підходу в
навчанні формулюють ключові компетенції так:


ціннісно-змістові (ціннісні орієнтири, механізми самовизначення в

різних життєвих ситуаціях);


навчально-пізнавальні (здатність до цілепокладання, планування,

рефлексії, самооцінки, особистісного мислення, аналізу);


соціокультурні (пізнання в галузі національної та загальнолюдської

культури; духовно-моральні засади життєдіяльності, компетенції у побутовій
та культурно-досуговій сфері);


комунікативні (знання мов, способів взаємодії з оточуючими;

навички роботи в колективі);


інформаційні (володіння сучасними інформаційними технологіями);
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здоров’язберігаючі

(здатність

до

фізичного

та

духовного

саморозвитку; емоційної саморегуляції, володіння способами безпечної
життєдіяльності).
Однак питання обов’язку і належної поведінки, які дуже важливі для
багатьох професій, досі залишаються поза увагою світового освітнього
співтовариства. В теоретичних побудовах провідних фахівців у галузі
компетентністного підходу в освіті на питаннях обов’язку, належної
поведінки, правової та деонтологічної грамотності увага не акцентується.
Слід зазначити, що деонтологічний компонент безпосередньо пов’язує
навчання із вихованням. «Навчання, яке виховує» з погляду компетентнісного
підходу слід розуміти як формування почуття обов’язку, свободи суб’єкта за
допомогою систематичного подолання складностей, які трапляються в
навчальних завданнях і мають значний особистісний компонент.
У зв’язку із цим природно виникає запитання: чому це відбувається? В
публікаціях провідних фахівців у галузі компетентністного підходу в освіті
відповідь на це запитання відсутня. Тому необхідно сформулювати свою
точку зору щодо цього явища, яка полягає в тому, що компетентністний
підхід в освіті базується на парадигмі, що є продуктом західної культури, яка
базується на пріоритеті особистісного успіху. Компетентністний підхід у
цьому розумінні має гарантувати побудову особистої кар’єри індивіда в
складних конкурентних умовах сучасного суспільства. Питання етики при
цьому стають другорядними. Дійсно, кожна людина завжди намагається бути
успішною. Досягти особистого успіху – природна риса людини. Поняття
успіху має

ключове значення.

Особистий

успіх

відображається

на

досягнутому людському рівні особистої зрілості, пов’язаної із відчуттям
суб’єктивного благополуччя. Ф. Хоппе вважав, що «основним критерієм
успіху (неуспіху) є рівень намагань» [761]. Справжню задоволеність
приносить досягнення людиною не першої-ліпшої мети, а досить важкої, і
водночас посильної для неї. Успіх – це переживання стану задоволення від
того, що результат, якого людина прагнула досягнути в процесі своєї
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діяльності, або відповідає її надіям, або перевершує їх. На базі цього стану
можуть сформуватися нові, більш потужні мотиви діяльності, змінитися
рівень самооцінки. При цьому такий успіх, як він трактується, є крайнім
проявом індивідуалізму.
Сучасна наука вважає базовими ознаками індивідуалізму верховенство
особистісних цілей, що зазвичай не збігаються із суспільними. Індивідуалізм
дає змогу розкрити унікальність людини. Однак автономність індивіда
передбачає, що на перше місце він ставить особисті інтереси, покладаючись
лише на самого себе. При цьому людина часто нехтує приписами моралі. У її
свідомості пріоритетними є установки на самореалізацію, досягнення
особистого успіху, егоїзм, задоволення власних потреб, а інтересам власного
народу, суспільства або соціальної групи не надається належного значення.
Взаємодопомога, товариство, почуття обов’язку у всіх його проявах є
чужими для індивідуалістів, вони можуть виявитися байдужими як до
особистих проблем оточуючих, так і до проблем суспільства та держави.
Традиційні погляди на питання честі, обов’язку, гідності, та свободи
людини вступили в суперечність з активно пропагованою ідеологією
прагматизму. Будучи об’єктивним наслідком ціннісних установок на
індивідуальний успіх та матеріальне благополуччя, прагматизм різко
контрастує з колективістськими нормами моральності та відповідними
уявленнями щодо соціальної справедливості. Тому на категорійному рівні цей
конфлікт може бути позначений як зіткнення етики індивідуалізму і
традиційних колективістських норм людського співжиття.
Особливу гостроту конфлікт набув унаслідок світоглядної розмаїтості
сучасного суспільства. У суспільстві набуло поширення гасло щодо керівної
ролі ринку та ринкових відносин над іншими цінностями. Причому ідея
ринку стала сприйматися як універсальний та абсолютно надійний засіб
вирішення всіх соціальних проблем. В ім’я цієї ідеї часто виправдовуються
порушення не лише моральних вимог, а й правових норм.
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Тож компетентністний підхід, орієнтований на нове бачення цілей та
оцінки результатів освіти, висуває свої вимоги до інших компонентів
освітнього процесу – його змісту, педагогічних технологій та способів
контролю.
Висновки до розділу 1
Аналіз монографій [1–7; 46; 48; 50; 75; 80; 113; 249; 335; 357; 391–394;
445; 452; 543; 579; 587–588; 600; 610; 629–634; 645–646; 674; 698; 709; 710;
771; 810], навчальних посібників [60–61; 125; 138; 191; 290; 395; 578; 809],
наукових статей і тез [8; 92; 161–162; 189; 444; 477; 509; 711; 713; 819],
нормативно-правових документів [215; 276–278; 259–268; 499–500; 519–530;
602–607; 661–663; 730–735], авторефератів, дисертацій (кандидатських та
докторських) [49–56; 62; 68; 145; 163; 175; 181–182; 190; 209–213; 219–222;
233; 240; 243; 257; 304; 316–320; 478; 493; 497; 559–560; 757; 769; 811] з
проблеми формування деонтологічної компетентності фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом засвідчили:
1. Незважаючи на актуальність проблеми формування деонтологічної
компетентності фахівця із організації захисту інформації з обмеженим
доступом у сучасній вищій освіті стан її розробленості у інформаційній сфері
є недостатнім. Це не сприяє кадровому забезпеченню інформаційної безпеки
й захисту інформації в складних умовах сьогодення. Водночас для вирішення
складних проблем у сучасній педагогіці активно розвиваються нові напрями
системних досліджень, зокрема базові на постнекласичній онтології та
синергетиці. З огляду на невирішеність й надзвичайну значущість указаної
проблеми

прийнято

рішення

про

застосування

онтологічного

та

синергетичного підходів у їх діалектичному зв’язку.
2. На підставі аналізу і узагальнення наукових матеріалів окреслено
питання, які необхідно вирішити в процесі дослідження:
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• уточнення понять, що становлять науковий тезаурус досліджуваної
проблеми;
• вивчення міжнародного досвіду вирішення досліджуваної проблеми;
•

розробка

концептуальних

засад

формування

деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом;
• обґрунтування теоретичних основ підготовки фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом;
• моделювання процесу формування деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом;
• створення науково-методичної системи формування деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом;
• експериментальна перевірка ефективності комплексу навчальнометодичних матеріалів для оптимізації процесу формування деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом;
• оцінювання рівнів сформованості деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом;
• визначення особливостей формування деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом;
• розробка програми адаптації випускників до професійної діяльності;
• удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у сучасних
умовах,

що

можливе

шляхом

формування

у

них

деонтологічної

компетентності.
3. У процесі дослідження сформульовано авторське трактування
третього імперативу І.Канта, висловлено припущення про генетичні джерела
деонтологічної поведінки.
Основні наукові результати цього розділу опубліковано в працях
автора: [18]; [20]; [22–25]; [29–30]; [34]; [38]; [43]; [822].
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

2.1. Загальна методика та етапи дослідження проблеми формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом
У

підрозділі

розкриваються

теоретико-методологічні

засади

дослідження проблеми формування деонтологічної компетентності фахівців
із організації захисту інформації з обмеженим доступом. При цьому
виходили з того, що методологія дослідження має багаторівневу структуру.
На

філософському

рівні

теоретико-методологічними

засадами

дисертаційного дослідження стали основні положення теорії належного
(І.Кант [316], Г.Гегель [155], І.Бентам [74], Д.Юм [809], А.Сміт [681]),
зокрема

тих,

що

базується

на

принципах

неопозитивізму

та

постнекласичного підходу до реалій сучасного світу (А.Гусейнов [196],
М.Ігнатьєфф [834], А.В.Прокоф’єв [615], Л.Т.Рискельдієва [645] та ін.).
На загальнонауковому рівні теоретико-методологічними підставами
цієї роботи стали основні положення теоретичних досліджень з проблем:
– онтології (Т.Р.Грубер [830], У.Куайт [382] та ін.), в основу яких
покладено

світоглядне

ставлення

до

проблеми

життєтворчості

в

професійному світі;
– синергетики

і

педагогічної

синергетики

(І.Пригожин

[610],

М.Таланчук [710–713], О.Князева [335], В.Рабош [628] та ін.), в основі
котрого лежить ідея самоорганізації і саморозвитку особистості.
На конкретно-науковому рівні теоретико-методологічними засадами
дослідження стали основні положення теоретичних досліджень з проблем:
– теорії загальної педагогіки та філософії освіти (В.Андрущенко [10],
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І.Бех [79], В.Кремень [376], О.Леонтьєв [418], В.Луговий [437], В.Майборода
[454], В.Іванов [294], О.Новиков [549], Т.Ольховая [559], В.Сластенін [676]
та ін.);
– компетентнісного підходу у педагогіці (В.Байденко [58], Н.Бібік [80],
Е.Зеер [275], І.Зимня [276–278], Е.Климов [330], В.Ландшеєр [407],
О.Маркова [477], Л.Мітіна [496], Дж.Равен [629], О.Хуторський [766],
А.Шелтон [792] та ін.);
– аксіології (О.Александров [2], М.Вебер [128], О. Вікторов [139] та
ін.);
– акмеології (О.Бодалєв [88], В.Вакуленко [117], Г. Данилова [205],
О.Деркач [217], Н.Кузьміна [386], В.Майборода [454]);
– праксеології (В.Борисенко [100], М.Вебер [128], І.Колеснікова [350],
Т. Пщоловський [625], Т.Садова [650]).
До уваги бралися також особисто-діяльнісний (Б.Ананьєв [6],
О.Асмолов [50], О.Леонтьєв [418] та ін.), та культурологічний (О.Архіпова
[47], Л.Єлагіна [241], І.Зязюн [291], С.Сисоєва [662] та інші) підходи.
На технологічному рівні методологічною основою дослідження стали
найбільш важливі положення моделювання професійно-освітніх систем
(В.Андрущенко [556], О.Бугрій [108], В.Буданов [111], Е.Лузик [449],
С.Сисоєва [667] та ін.).
Дослідження проводилося з використанням принципів системності,
доказовості,

прогностичності,

інноваційності,

партнерства

та

інтерактивності.
Принцип

системності

виступає

як

загальнонаукова

основа

дослідження, забезпечуючи комплексний розгляд процесів формування
деонтологічної компетентності як цілісної сукупності елементів, пов'язаних
між собою педагогічними завданнями.
Принцип доказовості полягає в тому, що кожне положення, отримане в
процесі

дослідження,

експериментального.

вимагає

відповідного

доказу,

в

тому

числі
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Принцип

прогностичності

проведеного дослідження

на

означає

можливі

принципову
напрями

орієнтованість

динамічних

змін

у

професійній сфері інформаційної безпеки в процесі побудови суспільства
знань.
Принцип інноваційності полягає в тому, що це дослідження
орієнтоване на пошук, освоєння і застосування нових методів формування
деонтологічної компетентності фахівців з організації захисту інформації з
обмеженим доступом, у тому числі базованих на принципах синергетики.
Принципи партнерства та інтерактивності, на яких грунтується це
дослідження, полягають у встановленні суб'єкт-суб'єктних відносин у процесі
формування деонтологічної компетентності фахівців з організації захисту
інформації з обмеженим доступом.
Завдання дослідження полягає в тому, щоб для кожного етапу
визначити оптимальний комплекс методів, керуючись при цьому такими
вимогами: застосовувати методи порівняльно-історичного аналізу, які дають
змогу виявити еволюцію вивчення проблеми та прогнозувати її подальше
дослідження; використовуючи при цьому таке поєднання методів, з
допомогою якого можна отримати позитивний результат щодо формування
деонтологічної компетентності фахівців із захисту інформації з обмеженим
доступом. Застосовані методи дослідження мають забезпечити вибір
оптимальної системи засобів для вирішення обраної педагогічної проблеми.
Дослідження проводилося в чотири етапи впродовж 2007–2015 рр.
На першому етапі (теоретико-аналітичному) – здійснено структурносистемний аналіз історіографії, вітчизняного і зарубіжного досвіду; синтез,
порівняння, узагальнення та оцінку сучасного стану проблеми, її теоретикоемпіричного матеріалу та особистого досвіду, інтерпретацію проблеми
реалізації

інноваційних

підходів

до

формування

деонтологічної

компетентності фахівців з організації захисту інформації з обмеженим
доступом. Це дало змогу узагальнити отриману інформацію і сформулювати
тему, мету дослідження, визначити суперечності процесу формування
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деонтологічної компетентності з організації захисту інформації з обмеженим
доступом, відмінності між традиційною та інноваційною системами
професійної підготовки таких фахівців в Україні і за кордоном. Особливістю
першого етапу є великий обсяг проаналізованих інформаційних і наукових
джерел та нормативно-правових документів України й інших країн. Отримані
результати були використані для визначення напрямів удосконалення
формування деонтологічної компетентності з організації захисту інформації з
обмеженим доступом. Для отримання інформації з теми дослідження
здійснювалися пошук та аналіз матеріалів, за бібліографічними покажчиками
Національної

бібліотеки

парламентської

бібліотеки

України

ім.

України,

В. Вернадського,
Державної

Національної

науково-педагогічної

бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, бібліотеках Інституту вищої
освіти НАПН України, Національної академії Служби безпеки України,
університету «КРОК», Міжрегіональної академії управління персоналом,
Державного

університету

телекомунікацій,

Інституту

інформаційно-

діагностичних систем та комп’ютерних і інформаційних технологій
Національного авіаційного університету, а також Інституту спеціального
зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут».
На підставі аналізу та систематизації матеріалів зазначених установ,
серед яких нормативно-правові документи, періодичні, книжкові видання,
дисертації, архівні матеріали тощо, визначено мету, завдання, структуру
роботи, складено список використаних джерел та визначено напрями
дослідження.
На

другому

педагогічного

етапі

(діагностично-пошуковому)

спостереження,

бесід

із

студентами,

–

на

основі

інтерв’ювання

систематизовано отримані матеріали, уточнено категорійно-понятійний
апарат дослідження, теоретико-методологічні засади й організаційнометодичну систему формування деонтологічної компетентності фахівців з
організації захисту інформації з обмеженим доступом, визначено принципи,
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проведено констатувальний експеримент, анкетування, термінологічний
аналіз та моделювання. В результаті визначено концептуальні підходи до
дослідження, що ґрунтуються на ідеях гуманізму, принципах цілісності,
інноваційності, творчого розвитку особистості фахівця з організації захисту
інформації з обмеженим доступом, який у процесі навчання одночасно пізнає
науки і себе самого, самооцінюється, саморозвивається, самореалізується і
самовдосконалюється. Концептуальною основою дослідження є положення
філософії освіти, теорії та методики професійної освіти у вищих навчальних
закладах, інноваційні теорії навчання, що базуються на самопізнанні і
саморозвитку особистості в процесі компетентнісно-орієнтованої підготовки
у вищому навчальному закладі та положеннях, відповідно до яких
формується деонтологічна компетентність фахівця з організації захисту
інформації з обмеженим доступом:
– здійснюється в умовах інтеграції української вищої школи в
міжнародне

освітнє

середовище

і

зміни

знаннєвої

парадигми

на

компетентнісну відповідно до принципів сучасної освіти, що потребує
перегляду змісту теоретичної і практичної підготовки, упровадження
інноваційних інтерактивних методів навчання;
– відбувається в процесі аудиторної, позааудиторної, самостійної і
науково-дослідної

роботи

з

використанням

традиційних

і

новітніх

педагогічних технологій;
–

може

здійснюватися

фундаментальності,

системності,

за

умов

неперервності,

дотримання

принципів

вдосконалення

змісту

фахових дисциплін і використання інтерактивних та інноваційних методів
навчання.
Згідно з концептуальними положеннями наукового дослідження
розроблено його програму і методику педагогічного експерименту, а також
сформульовано гіпотезу дослідження.
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що рівень готовності фахівця з
організації захисту інформації з обмеженим доступом до професійної

84
діяльності підвищуватиметься за умов практичного впровадження в освітній
процес авторської моделі та розробленого і експериментально перевіреного
навчально-методичного комплексу; коли домінуючими у змісті професійної
підготовки

будуть

ціннісно-мотиваційний,

когнітивний,

операційно-

технологічний, рефлексивний та особистісний критерії, практична реалізація
яких сприятиме досягненню основної мети – сформованості професійної
компетентності та забезпеченню ціннісно-смислової готовності фахівця з
організації захисту інформації з обмеженим доступом.
На основі зібраного на попередньому етапі матеріалу виокремлено
теоретичні ідеї, положення, вибрано найбільш оптимальні методи, принципи
та підходи дослідження.
Основна ідея дослідження полягає в тому, що рівень деонтологічної
компетентності фахівця з організації захисту інформації з обмеженим
доступом

залежить

від

соціально-економічних,

соціально-політичних,

соціально-культурних чинників та урядової політики у сфері освіти.
Важливим

завданням

нагромадженого

педагогічної

вітчизняного

науки

досвіду

є
з

критичне
проблеми

осмислення
формування

деонтологічної компетентності такого фахівця, що дасть змогу врахувати
помилки минулих років та уникнути їх у майбутньому.
На

третьому

експериментальну

етапі

(формувальному)

перевірку

гіпотези,

–

здійснено

концептуальних

дослідноположень,

обґрунтовано й апробовано організаційно-методичну систему та критерії
ефективного забезпечення

формування

деонтологічної

компетентності

фахівців з організації захисту інформації з обмеженим доступом.
На основі методів діагностики, аналізу, індукції, дедукції, узагальнення
і моделювання визначено стан сформованості деонтологічної компетентності
фахівців з організації захисту інформації з обмеженим доступом у вищому
навчальному

закладі.

Реальний

стан

формування

деонтологічної

компетентності фахівців з організації захисту інформації з обмеженим
доступом досліджувався на базі провідних ВНЗ України. В експерименті
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(2010–2014 рр.) взяли участь вітчизняні студенти 1–5 курсів Національної
академії Служби безпеки України, Університету «КРОК», Міжрегіональної
академії управління персоналом, Державного університету телекомунікацій,
Інституту

інформаційно-діагностичних

систем

та

комп’ютерних

і

інформаційних технологій Національного авіаційного університету, а також
Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Всього добровільно та анонімно опитано близько 700 осіб.
Для вирішення завдань цього етапу дисертаційної роботи проводилося
спостереження за навчальним процесом, зміст якого оновився за рахунок
вжиття

комплексу

інноваційних

організаційно-методичних

педагогічних

технологій),

заходів

активізації

(застосування

науково-дослідної,

самостійної та індивідуальної роботи. Проводилися анкетування, опитування,
бесіди, аналіз нормативних документів, спрямовані на вивчення впливу
основних критеріїв (ціннісно-мотиваційного, когнітивного, операційнотехнологічного,

рефлексивного

та

особистісного)

на

формування

деонтологічної компетентності фахівців з організації захисту інформації з
обмеженим доступом. Результатом третього етапі стали розробка авторської
моделі і створення науково-методичної системи формування деонтологічної
компетентності таких фахівців.
На четвертому етапі (узагальнювально-завершальному) – здійснено
експертне оцінювання ефективності організаційно-методичного узагальнення
і обробку даних, формулювання загальних висновків дослідження і
практичних

рекомендацій

щодо

впровадження

основних

наукових

результатів дослідження. На цьому етапі здійснено експертне оцінювання
ефективності моделі і комплексу організаційно-методичних заходів щодо
формування деонтологічної компетентності фахівців з організації захисту
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інформації з обмеженим доступом. Акцентовано увагу на тому, що
принципово

важливим

чинником

у

формуванні

деонтологічної

компетентності таких фахівців є їхня обізнаність щодо значущості комплексу
необхідних для цього компетентностей, його осмислення і усвідомлення.
На підставі результпнів досліджень, які наведені вище, дозволили
запропоновано порядок і послідовність проведення подальших досліджень,
що наведені на рис. 2.1. Відповідно до існуючої традиції виокремлено 4 рівні
наукових підходів: філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий та
технологічний. Керівна роль у цьому відіграє філософія освіти, яка весь час
перебуває під інтелектуальним тиском реалій сучасного світу. Онтологія,
синергетика та деонтологія становлять загальнонауковий теоретичний рівень
дослідження, основні положення яких визначають напрям дослідження.
Компетентнісний підхід, аксіологія, акмеологія та праксеологія визначають
конкретно-науковий
специфікою

рівень

дослідження,

педагогічного

безпосередньо

дослідження.

пов’язаний

Технологічний

рівень

забезпечується педагогічним моделюванням, яке яке дає змогу отримати
потужний інструментарій дослідження.
Наукові принципи дослідження базуються на системності, доказовості,
прогностичності, інноваційності, партнерстві та інтерактивності. При цьому
системний

підхід

виконання

дослідження

цілісного

комплексу

взаємопов'язаних елементів, що взаємодіють між собою і підпорядковані
загальним принципам, цілям і завданням.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ
Філософія освіти

Філософський рівень

деонтологія

синергетика

Технологічний рівень
онтологія

Загально-науковий рівень
Конкретно-науковий рівень
Компетентнісний
підхід

аксиологія

акмеологія

праксеологія

ЕТАПИ

моделювання

Перший етап –
теоретикоаналітичний: аналіз
історіографії,
вітчизняного і
зарубіжного
досвіду; синтез,
порівняння,
узагальнення та
оцінка сучасного
стану проблеми

системності

Другий етап –
діагностичнопошуковий: уточнення
категоріальнопонятійного апарату,
визначення основних
принципів
дослідження,
проведення
констатувального
експерименту

доказовості

прогностичності

Четвертий етап –
узагальнювальнозавершальний: –
експертне
оцінювання
ефективності
формулювання
загальних висновків
і практичних
рекомендацій

Третій
етап
–
формувальний:
дослідноекспериментальна
перевірка
концептуальних
положень,
розробкв
організаційнометодичної системи

інноваційності

партнерства

Н А УК ОВ І П Р И Н Ц И П И
Рис. 2.1 Основні засади, порядок і послідовність проведення дослідження

інтерактивності
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2.2.

Семантика

змісту

деонтологічної

складової

ключових

компетентностей фахівця із організації захисту інформації з обмеженим
доступом
Кожна наука і навіть кожний науковий напрям мають свій понятійнокатегорійний апарат, за допомогою якого інтерпретуються явища об'єктивної
реальності, які є предметом цієї науки або наукового напряму. Іншими
словами, понятійно-категорійний апарат – це сукупність понять, категорій і
термінів, які дають змогу в узагальненій формі відображати предмети і
явища, що вивчаються цією наукою. Понятійно-категорійний апарат охоплює
поняття, що сформувалися в процесі виникнення і розвитку певної науки, так
і поняття інших, близьких наукових напрямів. Поняття є найважливішою
логічною формою, яка дає змогу виявити суттєві, найбільш стійкі і
повторювані зв'язки між явищами і процесами, що вивчає певна наука.
Найбільш важливі, ключові поняття будь-якої науки, що становлять її
основу, називають концептами.
Але нас цікавить не просто набір термінів, навіть таких, які мають
концептуальне значення, а сенс, який у свідомості того, хто сприймає
адресований йому текст, пов'язується з тим чи іншим терміном, словом і
знаком. А це є предметом семантики. Термін «семантика» утворений від
грецького кореня, пов'язаного з ідеєю знака, позначення (semantikos –
«позначає»). З одного боку, семантика – це наукова дисципліна, що вивчає
відношення між словами, термінами (знаками) і тим, що вони позначають
(наприклад предметами, суб'єктами, процесами, явищами), а також самі ці
відношення.
З дугого боку, семантика – це відношення між мовними виразами і
певним світом, реальним або уявним. Слова мови, будучи використаними в
мові, набувають віднесення, або референції до об'єктів того світу, про який
робиться висловлювання. Інакше кажучи, вони мають здатність «відсилати»
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до об'єктів реальної дійсності, вводячи ці об'єкти (зрозуміло, в ідеальній
формі) у свідомість адресата.
Ідея множинності уявних світів давно вже є об’єктом інтересу сучасної
психології. Привабливим у цій ідеї є можливість представлення всього
обсягу знань, умінь, навичок та інших компетентностей у вигляді цілісної
конструкції. Для позначення такої реальності, головною рисою якої є
цілісність, у різних наукових теоріях використовувалися різні поняття:
«картина світу» (В. Вернадський, С. Гейзенберг, М. Планк [50]); «просторова
схема

світу» (X. Ортега-і-Гассет

[50]);

«модель

світу» (Дж. Брунер,

Д. Гордон, В. Іванов [330, 331]); «внутрішня модель зовнішнього світу»
(О. Іванов [402; 510]); «образ світу» (Х-Г. Гадамер, А. Леонтьєв, Л. Франкл
[45, 411, 418] ) тощо.
Зокрема, А.Н. Леонтьєв [418] розглядав образ світу як відображення
реальної дійсності у всій своїй цілісності у свідомості людини: «не світ
образів,

а

образ

світу

регулює

і

спрямовує

діяльність

людини».

О.Ю. Артем'єва [45] підкреслює, що професіонали в процесі становлення
сприймають свою професію як спосіб життя, набуваючи при цьому
особливого бачення навколишнього світу, освоюючи особливі відношення й
способи поведінки в цьому світі.
Як уже зазначалося, кожна людина одночасно живе в безлічі світів,
зокрема у світі професії. Останнє виявляється дуже важливим у житті
людини. Людина, яка увійшла у світ професії, опиняється під впливом
певних

відносин,

особливих,

часто

суворих

вимог,

особистої

відповідальності та внутрішніх переконань. Образ світу як предмет
професійної педагогіки неодноразово привертав увагу дослідників [50, 330,
411, 418, 510]. Однак те, що від того, наскільки повно людина увійшла у світ
обраної нею професії, наскільки цілісним бачить його, наскільки глибоко
поділяє

його

цінності,

наскільки

відповідає

йому

за

своїми

психофізіологічними якостями, залежить не тільки доля цієї окремої людини,
а і якість життя соціуму, в якому вона перебуває, а часом і

безпека
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інформації, держави, її окремих інститутів, права і свобода особистостей
(проте цей факт залишався за межами інтересів дослідників).
Таким чином, базовим концептом дослідження є професійний світ
захисту інформації з обмеженим доступом у всій своїй цілісності щодо прав
та обов'язків, норм і відповідальності, загроз і методів їх усунення, ризиків і
взаємодопомоги, субординації і навіть етикету. Таке розуміння створює нові
орієнтири

в

рамках

постнекласичної

психології

особистості:

від

життєдіяльності до життєтворчості, від психології «мінливої особистості в
мінливому світі до психології особистості, яка творить і змінює себе і свій
життєвий світ» (Д.А. Леонтьєв [418]). Воно пов'язує смислову регуляцію
життєдіяльності

з

активною

життєвою

позицією,

з

розвитком

екзистенціальних механізмів сущого і належного, свободи і відповідальності.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» [263]
інформацією з обмеженим доступом вважається конфіденційна, таємна та
службова інформація, а згідно зі ст. 1 – захист інформації – це сукупність
правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що
забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок
доступу до неї.
Інакше кажучи, інформація з обмеженим доступом, – це така
інформація, несанкціонований доступ до якої може зашкодити безпеці
фізичної особи, груп фізичних осіб, комерційної, фінансової, наукової,
виробничої інституції, галузі і навіть держави в цілому.
Насамперед слід зазначити, що захист інформації з обмеженим
доступом є досить витратним. З цієї причини співтовариство вирішило
класифікувати інформацію з обмеженим доступом з метою привести витрати
на захист інформації у відповідність зі шкодою, яка може виникнути
внаслідок несанкціонованого доступу до неї. Тому інформацією з обмеженим
доступом слід вважати таку інформацію, яка з метою забезпечення
адекватного рівня її захисту віднесена уповноваженою на це особою до
певного класу. Клас визначає рівень захисту і, відповідно, рівень витрат,
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пов’язаних із цим. Тож поки інформації не надано клас, немає підстав для її
захисту. Це передбачає наявність двох типів суб'єктів: тих, хто встановлює
рівень захисту, і тих, хто цей рівень забезпечує фізичними, технічними,
математичними і організаційно-методичними засобами. Останні вимагають
особливо високої відповідальності й широти знань. Однак цей факт часто
недооцінюється. Абсолютно очевидно, що ці суб'єкти, – професіонали
повинні володіти

політичною,

громадянською культурою,

технічною

обізнаністю, бути пронизані ідеями права, відповідальності, патріотизму,
гуманізму,

мати

певні

особистісні

здібності.

Це

потребує

висококваліфікованого кадрового менеджменту, який забезпечує підбір,
відбір і сертифікацію кадрів періодично протягом усієї їх професійної
діяльності. Саме такий менеджмент, або організація захисту інформації з
обмеженим

доступом,

являє

собою

наступний

важливий

концепт,

безпосередньо пов'язаний з темою нашого дослідження.
У зв'язку з бурхливим розвитком інформатизації найбільш масові
загрози інформаційній безпеці виникають у комп'ютерних мережах. Це
створює деякі підстави для викривлення в політиці підготовки кадрів, яке
полягає в послабленні уваги до менеджменту і посиленні її до комп'ютерної
грамотності, обізнаності в суто технічних аспектах захисту інформації з
обмеженим доступом. У результаті такого викривлення в майбутньому
можуть виникнути числені проблеми, що вже відчули на Заході [762; 826;
842].
Важливим концептом дисертаційного дослідження є компетентність
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом, точніше, її
деонтологическая складова. Сутність і зміст компетентності фахівця в
уявленні сучасних педагогів-дослідників детально розглянута в підрозд. 1.3.
Загальною особливістю всіх досліджень є те, що вони не відходять далеко від
ЗУН. У цих дослідженнях замість пошуку принципово нових підходів до
визначення сенсу та змісту поняття «компетентність» пропонується
доповнити і розширити поняття ЗУНів. У нашому розумінні семантика
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компетентності як феномену і результату педагогічної діяльності полягає в
тому, що її слід розуміти, як :
– обізнаність щодо структури знань у професійному світі: людина
повинна приходити в цей світ володіючи цілісним уявленням щодо базових
законів,

які

діють

у

ньому,

вона

повинна

володіти

навичками

самовдосконалення і саморегуляції, отриманими у вищій школі;
– сприйняття системи цінностей, яка існує в цьому світі: людина має
поділяти ці цінності і брати участь у їх розвитку та створенні нових;
– здібність, яка полягає в наявності інтересу, схильностей, значною
мірою

зумовлених

природними

психофізіологічними

властивостями

особистості, але такими, що перебувають під її контролем, можуть
саморегулюватися та самовдосконалюватися.
Коли йдеться про деонтологічну складову компетентності, обізнаність
звужується до цілісного уявлення щодо норм і правил, прав і обов'язків,
ризиків і відповідальності, загроз і методів їх усунення та запобігання їм.
Що стосується сприйняття та здібностей, то вони безпосередньо
пов’язані з проблемою належного та сущого.
Поняття належного відносять до базових категорій, змістова сутність
якого являє собою одну з основ соціального буття людства. Належне є
невід'ємним атрибутом цивілізації, воно нерозривно пов'язано з духовною
поведінкою людини і визначає її моральну сутність. Це поняття є ключовим
аспектом будь-якої людської культури, але має в кожному конкретному
випадку відповідну мовну реалізацію. Традиційно категорія належного є
предметом дослідження філософських шкіл і напрямів. Початок теоретичного
осмислення цього поняття сягає часів античних філософів. Ще Аристотель у
своїх працях часто використовував поняття «деон» (букв. – «обплутування»)
для опису того, як слід вчиняти у різних життєвих ситуаціях. Як етичне
правило поняття «належне» трапляється у Цицерона, коли він розмірковує
про моральну кваліфікацію обов'язків, що випливають із цивільних, сімейних
та інших аспектів діяльності людини. В подальшому кожна історична епоха
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мала свої специфічні риси у сприйнятті й застосуванні належного. Так,
«належне» трактувалося як виконання повелінь, що надходять зверху
(Амвросій, Кант), як узгодження індивідуальних інтересів (Бентам, Мілль),
як прояв волі до влади (Ніцше), як вияв прагнення до цінностей (Шопенгауер,
Шолер).
У зв'язку з становить інтерес аналіз причин та джерел виникнення
почуття належного. На класичному етапі розвитку науки джерелом
належного вважався Вищий розум. Як уже зазначалося, І. Кант на цій основі
сформулював

свої

категоричні

імперативи.

На

некласичному

і

постнекласичному етапах розвитку науки згадана ідея була піддана критиці.
Однак до цього часу єдиного погляду з цього питання не існує. На нашу
думку, в принципі не може бути єдиної причини і єдиного джерела такої
складної і піднесеної субстанції, яким є належне. Вище вже було зроблено
припущення щодо генетичної природи цього явища як одного зі складових
походження відчуття належного й духовного обов’язку. Тож фактор
належного та належної поведінки у свідомості людей сформувався в
результаті антропологічного розвитку. Він, незалежно від нашої волі здатен
збурювати сумління і є джерелом нашого іноді болісного вибору в
повсякденних та екстраординарних ситуаціях. Украй важливим є те, що цей
генетичний фактор потрібно братии до уваги і враховуватися в процедурах
підбору і відбору майбутніх фахівців, у вищих навчальних закладах зі
специфічними умовами навчання.
Слід зазначити, що в лексиці базове поняття «належне» є непростим. У
ньому втілюється національний дух і менталітет. Наприклад, в українській
мові диференціюється поняття матеріального та морального належного. У
першому випадку це «борг», у другому – «обов'язок». В російській мові
поняття матеріального та морального належного на лексичному рівні не
диференціюються, але розрізняються поняття «належного» як внутрішнього,
духовного спонукання і «обов'язків» як щось такого, що нав'язано ззовні. В
англійській мові поняття «duty» – означає належне виконання за внутрішнім
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спонуканням

загальноприйнятих

звичаїв,

які

часто

мають

форму

шанобливого ставлення (до батьків, церкви, військової служби, бізнесу
тощо). Існують і поняття «obligation» – зобов'язання зовнішньої сили і
«debt» – матеріальний, переважно грошовий борг. В німецькій мові поняття
«належне» перекладається як «Pflicht», але існує і поняття «Schuld» – якесь
стосовно когось зобов'язання, провина, не обов'язково матеріальна. В
японській мові цей концепт має набагато більш складну структуру. Японці
зосереджують увагу на виникненні та порядку передачі морального та
матеріального зобов’язання від однієї особи до іншої. З цього випливає, що,
створюючи методики та програми виховання в деонтологічній педагогіці,
слід орієнтуватися на культурно-історичні та ментальні особливості
контингенту.
Тож поняття «належне» в українській, російській, англійській та
німецькій мовах не є абсолютно тотожними. Ще більше розбіжностей у
дієслівних лексемах належного в українській, російській та англійській
мовах, що демонструє табл. 2.1. Ці відмінності пояснюються більш широким
поданням модальностей в англійській мові, що дає змогу висловити мовними
засобами більш тонкі відтінки почуттів, які виникають у зв'язку з
необхідністю виконання вимог належного.
Таблиця 2.1
Порівняння дієслівних форм належного в українській, російській та
англійській мовах
Термін
Його тлумачення
англійською
мовою
1. must
Повинен всупереч бажанням

Переклад
українською

російською
быть

2. might

Повинен з відтінком докору

мати

3. need

Повинен у фразах із запереченням

мусити

4. shell

Повинен у фразах із попередженням

бути

5. should

Повинен з відтінком несхвалення і докору

6. have to

Повинен у зв'язку з обставинами

7. ought to

Повинен з відтінком раціональної потреби
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Модальні дієслова є одним з найпотужніших засобів вираження
концептів належного в англійській мові. На рис. 2.2 відображено зв'язки між
концептами належного англійською, українською та російській мовами.
англ.
укр.
рос.

DUTY

DEBT

OBLIGATION

ОБОВ’ЯЗОК

БОРГ

ДОЛГ

ОБЯЗАННОСТЬ

Рис. 2.2 Зв'язки між концептами належного англійською, українською
та російській мовами
Однак основним способом вираження належного у вимові українською
та російською мовами є складна предикативна структура, що містить
дієслово і предикативний прикметник у повній (укр.) або короткій (рос.)
формі.
Найбільш часто моральний обов’язок співвідноситься з поняттями
«совість», «справедливість», «право», «відповідальність» і «свобода». Це дає
змогу побудувати певне поле семантичних зв’язків (рис. 2.3), яке являє собою
комплекс асоціативних значень, що мимоволі виникає у свідомості під час
сприйняття поняття «моральний обов’язок». Взаємозв'язок обов’язку і совісті
виявляється в тому, що, з одного боку, обов'язок і совість утворюють єдиний
механізм, який регулює поведінку особистості, а з іншого – між совістю та
обов'язком виникають конфлікти, породжувані розбіжністю цілей та інтересів
особистості та її оточення. Поняття «сумління» і «справедливість» логікоісторично пов'язані. Моральний обов'язок та відповідальність лежать в одній
етичній площині. Право, відповідальність і свобода створюють єдиний
логічний ланцюжок конотативних і денотативних зв'язків.
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Сумління

Справедливість

Моральний обов’язок

Відповідальність

Право

Свобода

Рис. 2.3 Поле семантичних зв’язків концепту «моральний обов’язок»
Суттєвою є специфіка розуміння професійного обов’язку. На відміну
від морального обов’язку, професійні обов’язки сприймаються фахівцями не
як дещо дане від Бога, а як внутрішня потреба, глибока впевненість у
необхідності певної поведінки в процесі професійних дій. Категорія
«професійний обов’язок» виражає професійні обов’язки фахівця щодо
суспільства, колег, товаришів по службі, клієнтів, професійного та
соціального

оточення

і

є

відображенням

внутрішньої

необхідності,

дотримання певної лінії професійної поведінки, яка диктується, насамперед,
зовнішніми щодо особистості фахівця інтересами. Розуміння професійного
обов’язку виникає не відразу. Воно пов’язано із такими поняттями, як
«професійна зрілість» та «професійна компетентність», що виникають у
процесі виховання та самовиховання фахівця, набуття ним властивостей
суб’єктності [52; 560].
Обов’язок закономірно внутрішньо пов'язаний із відповідальністю.
Якщо обов’язок фахівця полягає в тому, щоб у конкретній ситуації
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усвідомити

й

практично

реалізувати

професійні

вимоги,

то

його

відповідальність визначається з позицій норми та права. Сутність обов’язку,
включає два аспекти: об’єктивний та суб’єктивний. Об’єктивним аспектом
обов’язку є зміст специфічних вимог, що випливають із специфіки тієї ролі,
яку відіграє у суспільстві індивід, в тому числі від його професії.
Об’єктивність у цьому разі позначає незалежність від бажань індивіда.
Суб’єктивним

аспектом

обов’язку

є

усвідомлення

індивідом

вимог

суспільства, а також внутрішня готовність та усвідомлена потреба їх
виконувати. Цей аспект обов’язку залежить від людини, її індивідуальності.
В ньому проявляється загальний рівень морального розвитку особистості.
Обов’язок як моральна потреба особистості у різних людей має різний рівень
розвитку. Один виконує приписи професійного обов’язку, побоюючись
покарання. Інша не порушує вимоги обов’язку тому, що хоче досягти
просування по службі чи нагороду. Третій – тому, що виконання обов’язку є
його внутрішньою потребою, що викликає у нього внутрішнє моральне
задоволення. За І. Кантом, вчинок, пов'язаний із виконанням обов’язку,
важливіший, ніж ситуація, в який він здійснюється, оскільки вчинок певної
людини є основою для вчинків інших людей, що мимоволі вбачають в ньому
для себе зразок [50]. Суттєвим є те, що в сучасному суспільстві обов’язок все
частіше

сприймається

не

як

подвиг,

самовідречення,

аскетизм

чи

самопожертва, а як усвідомлення своєї суспільної значущості, як внутрішня
потреба людини.
Належне, обов'язок та відповідальність у контексті професійної
діяльності безпосередньо пов’язані із поняттям «ризик», що потребує ввести
до семантичного поля професійного обов’язку це поняття. Належне
породжує обов'язки, а суще – ризик. Ризик є продуктом, який постійно
виробляється суспільством, причому він виробляється легітимно. Ризик
з’являється в багатьох сферах життєдіяльності. Одні визначають ризик як
ситуативну

характеристику

дій

суб'єкта,

що

виражає

можливість

несприятливих наслідків [4; 62; 124]. Інші розглядають ризик як ситуацію
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вибору між можливими варіантами дій [72; 139; 208]. Окремі науковці
розглядають ризик як соціально-психологічний феномен [5; 128]. Але
спільним для всіх цих трактувань є те, що всі вони зводяться до оцінки
ситуації. Іншими словами, ризик – це не описова, а оцінювальна
характеристика ситуації, що нерозривно пов'язана з діями людини, оцінками
цих дій, у тому числі оцінками самого себе. У педагогічному сенсі ризик – це
продукт рефлексії [9]. Схильність людини до ризику, а отже, наявність або
відсутність ризикованої ситуації залежить не лише від професії чи
соціального статусу людини, а і багато в чому від того, як вона сприймає
ризиковану ситуацію, який рівень ризику є для неї прийнятним. Ризики
з'являються завжди, коли йдеться про прийняття рішень в умовах неповної
інформації. Сприйняття ризику сильно відрізняється в різних соціальних і
культурних середовищах. Люди реагують на ризиковану ситуацію залежно
від свого сприйняття, а не її об'єктивного рівня. На вибір рішення впливає
індивідуальність, темперамент, психологічний склад, мотиви, відносно стійкі
властивості особистості. Але схильність до ризику – це не просто особистісна
якість [182, 208]. Суттєвим є те , що вона неоднаково проявляється в різних
умовах, а отже є предметом саморегулювання. Проте, як свідчить аналіз
доступних літературних джерел [4–5; 9; 62; 72; 124; 128; 208; 811; 814 та ін.],
це питання недостатньо досліджене.
Особливу увагу слід звернути на диференціацію понять «належне» і
«обов'язки», дуже важливо з позицій організації освітного процесу. Нами
запропоновано

визначати

належне

як

внутрішньо

тонку,

піднесену

субстанцію, яка перетворює сприйняття ціннісної картини світу у вирішення
особистого завдання конкретною особистістю у певній ситуації. Обов'язки
породжують санкції, належне пробуджує совість та сумління. Усвідомлення
належного притаманне всім без винятку людям. Реалії життя, дефекти
виховання ситуативно призводять до деформації цього почуття [9; 97; 161;
182; 221; 306 та ін.]. Особливо небезпечна професійна деформація. Це,
насамперед стосується професій, що здобуваються у вищих навчальних
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закладах, декларованих у новому Законі України «Про вищу освіту» від
1 липня 2014 р. як вищі навчальні заклади зі специфічними умовами
навчання. Таким чином, нами вперше доводиться, що загальні положення
деонтології можуть застосовуватися не лише тоді, коли йдеться про
взаємовідносини між особистостями, особистістю і суспільством, а зрештою
й особистістю і злочинним світом, але й тоді, коли йдеться про особистість та
її поведінку у надзвичайних ситуаціях. У результаті було виявлено та
сформульовано суперечність між високими вимогами суспільства, що
ставляться до ефективної професійної діяльності фахівців, від яких залежить
свобода, життя і здоров'я громадян, безпека держави й суспільства, і низьким
рівнем їхньої особистої відповідальності і готовності до належної поведінки
в умовах, які диктуються об'єктивною реальністю сьогодення й найближчого
майбутнього.
«Будь-який вчинок пов’язаний з ризиком, тому розсудливість полягає
не в тому, щоб уникати будь-якої небезпеки (оскільки це неможливо), а в
тому, щоб визначити ступінь ризику та діяти рішуче». (Ніколо Макіавеллі
1469–1527 рр.) «Сучасна людина живе у світі, де будь-який вчинок
пов'язаний із ризиком. Навіть спроба нічого не робити це теж вчинок і теж
ризик» [5]. Ризик є наслідком рішення, пов'язаний із суб’єктом, який не лише
робить вибір, а й оцінює як вірогідності можливих подій, так і величину їх
наслідків.
У сучасному суспільстві ризик присутній у всіх сферах життєдіяльності
суспільства. Проблема обґрунтованого ризику та умов його правомірності
давно вже стала об’єктом числених досліджень, у тому числі, у сфері
суспільних правовідносин. Останнім часом кримінальні кодекси багатьох
країн передбачають обґрунтований ризик як обставини, що виключають
злочинність діяння. Але, цей факт не лише не вирішує проблеми
відповідальності, а й ще більше породжує дискусії [5].
Розгляд проблеми обґрунтованого ризику особливо актуальний в
умовах України, де рудименти існування командно-адміністративної системи
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все ще досить потужні. Прояви ініціативи ризикованих дій для досягнення
корисливих цілей часто тягне за собою відповідальність за посадовий злочин,
зловживання службовим становищем, розкрадання тощо. В сучасних умовах
розгортання ініціативи та самостійності

професійна сміливість

стає

необхідною та навіть неминучою для прийняття суспільно корисних рішень,
адже ризик у наш час є природним та ефективним рушієм прогресу.
Поняття належного, обов’язку і відповідальності має свою специфіку у
військовому середовищі. Тут вони поєднуються крім того з поняттями
«честь», «гідність» і «дисципліна». Вперше категорії честі і гідності почали
розроблятися ще в античні часи представниками римського стоїцизму –
Сенекою, Епиктетом і Марком Аврелієм [2]. Вони стверджували, що честь і
гідність – це вищі людські цінності, без яких життя втрачає сенс. Честь – це
визнання, яке люди висловлюють особистості за корисні для суспільства
справи, або це визнання суспільством особистості, покликаної здійснювати
або такої, яка вже здійснила певні справи на благо суспільства. Гідність чи
почуття власної гідності пов'язані із самооцінкою особистості. Військова
честь і гідність – невід'ємні якості військовослужбовця. Для того, щоб з
честю і гідністю нести ім'я захисника Вітчизни, кожен військовослужбовець
повинен

глибоко

усвідомлювати

особисту

відповідальність,

чесно

виконувати службові обов'язки, бути морально готовим до подолання
труднощів військової служби, дотримуватися закону та присяги,

вимог

військових статутів, шанувати бойові традиції.
Для співробітників правоохоронних органів та спецслужб поняття
«честь» і «гідність» визначають норми професійної поведінки. Разом з тим
специфіка діяльності співробітника спецслужб, жорсткі політичні та
соціальні умови, в яких здійснюється діяльність спецслужб протиборчих
сторін, методи їх діяльності, які часом не відрізняються гуманізмом,
накладають певний відбиток на трактування поняття доброчесності. Коли
йдеться про честь співробітників правоохоронних органів і спецслужб взагалі
будь-якої державної служби, мається на увазі «службова честь».
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Викладене змушує включити ризик, військову дисципліну і честь у
близьке оточення центрального поняття поля семантичних зв’язків концепту
«моральний обов'язок» (рис. 2.4).

Належне

Підготовка
Готовність

Компетентність
Обов’язок

Патріотизм

Моральний обов’язок

Дисципліна

Відповідальність

Ризик
Можливість

Право

Санкції
Імовірність

Честь
Гідність
Толерантність
Справедливість

Духовність
Совість

Рис. 2.4 Поле семантичних зв’язків концепту «моральний обов’язок»
Зміст поняття «моральний обов’язок» найтісніше пов'язаний не лише із
світоглядом, що панує в суспільстві, а і з ситуаційним світосприйняттям
професійного колективу. Наприклад, якщо для простих громадян честь – це
чесність, то для воєначальників усіх часів обдурити супротивника також є
справою честі. «Війна – це шлях обману», – говорив Сунь-Цзи [705].

102
Семантичний аналіз

змісту деонтологічної складової ключових

компетентностей вимагає повернутися до аналізу поняття «компетентність».
Проведений нами аналіз цього поняття показав, що найбільш активно воно
вживалося з 60–70 р. XX ст., причому його використання характеризує
загальну спрямованість досліджень професійної підготовки майбутніх
фахівців від вузької проблематики до більш широкої. Так, у літературі чітко
спостерігається тенденція до зведення компетентності спочатку лише до
знань, умінь, навичок, а в міру подальший досліджень – до все більш
широкого її тлумачення та дефініціювання.
Дослідники, які вивчають природу компетенції, звертають увагу на її
багатосторонній, різноплановий та системний характер. Основна група
дефініцій

поняття

«компетентність»

відображає

рівень

володіння

професійною діяльністю або просто зводиться до ЗУН, що характеризує
категорійний, оціночний підхід до компетентності. Так, А. Реан зазначає, що
майстер – це «насамперед висококомпетентний у психолого-педагогічній та
власній предметній сфері фахівець, який здатен репродуціювати на високому
рівні професійні ЗУН» [632]. Б.С. Гершунський, характеризуючи структуру
особистості, виділяє: грамотність – освіченість – професійну компетентність
– культуру – менталітет [159]. Д.В. Чернилевський розглядає професійну
компетентність з позицій рекомендацій ЮНЕСКО як критерій якості
підготовки випускників вищих навчальних закладів [776]. Професійна
компетентність
відповідності

є

мірою

вимогам

та основним

суспільної

праці,

критерієм
вказують

визначення

їхньої

О.А. Бодалєв

та

В.О. Сластенін [88; 676].
Проблема формування відповідальності й почуття належного в
професійній свідомості компетентної особистості у наш час стала дуже
актуальною особливою, в системі вищої освіти зі специфічними умовами
навчання, що декларуються новим Законом України «Про вищу освіту».
Однак, у сучасному суспільстві традиційні погляди щодо питань честі,
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гідності та свободи людини вступили в суперечність з активно пропагованою
ідеологією прагматизму. Тому в умовах переоцінки моральних цінностей і
зміни парадигми освіти проблема формування професійної свідомості,
професійної відповідальності та професійного належного як складових
компетентності стає однією з пріоритетних. В результаті було виявлено
суперечність між досить глибоким опрацюванням питань, що стосуються
структури

компетентності

сучасного випускника

вищих

професійних

навчальних закладів, і недостатнім інтересом до проблем формування
належної професійної поведінки і деонтологічної складової компетентнісного
підходу в освіті. Це вимагає перегляду списків ключових і предметних
компетентностей, виділення й чіткого визначення ролі та місця, сутності і
змісту деонтологічної складової в їх ієрархічній системі.
На практиці цьому негативному явищу певною мірою протистоїть
культурологічний підхід, великий внесок у розвиток якого в Україні
зроблений В.І. Луговим й очолюваною ним науковою школою [435–443].
Дослідники

великого

значення

надають

посилення

уваги

компетентності.

На

компетентностей

також

орієнтує

саме
до

Бельгійське

ціннісним

складовим

формування

ціннісних

комюніке

конференції

європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту країн-учасниць
Болонського процесу від 28–29 квітня 2009 р. При цьому до загальних
(ключових)

ціннісних

компетенцій

віднесено,

зокрема,

«активність»,

«патріотизм», «демократизм», «гуманізм» та «моральність». Разом з тим у
різних видах компетентності з’являються такі категорії, як «готовність»,
«здатність», а також психологічні якості: «відповідальність» і «впевненість».
Відносно професійної компетентності існує дві точки зору. Згідно
першою «професійна компетентність – це інтегративне поняття, що включає
три складових – мобільність знань, варіативність методу та критичність
мислення» [143].
Друга точка зору полягає в розгляді професійної компетентності як
системи її трьох компонентів: соціальної компетентності (спроможності до
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групової діяльності та співробітництва, готовність до взяття на себе
відповідальності за результат своєї праці, володіння прийомами професійної
самоосвіти);

спеціальної

компетентності

(спроможності

самостійно

виконувати конкретні види професійної діяльності, вміння вирішувати типові
професійні завдання, оцінювати результати своєї праці, спроможність
самостійно набувати ЗУН зі спеціальності); індивідуальної компетентності
(готовності до постійного підвищення кваліфікації та реалізації себе в
професійній праці, спроможність до професійної рефлексії, подолання
професійних криз та професійних деформацій) [200].
М.М. Бахтін [72] досить точно визначив зміст суб'єктно-суб'єктних,
суб'єктно-об'єктних і об'єктно-об'єктних відносин. Однак, за межами його
класифікації виявилися внутрішні суб'єктні відносини. Але саме вони
визначають відносини між внутрішнім і зовнішнім світами суб'єкта і являють
собою найвищу форму онтологічних зв'язків у метафізичному розумінні
цього терміна. В цих умовах культура закріплює міжсуб'єктні і розмиває
внутрішньосуб'єктні зв'язки людини. Саме вони ставлять межу розуміння
суб'єктом свободи, як жорсткої системи взаємних обмежень, прийнятих у
загальних інтересах суспільства або окремих соціальних, професійних або
культурних верств.
Разом із тим у міжнародних освітніх стандартах, розроблених
Європейським фондом освіти, наприклад, у SE2004, наводиться класифікація
освітніх одиниць, яка була запропонована американським психологом
Б. Блумом ще в середині минулого століття [827]. Ілюстрацією цього способу
класифікації є структура, наведена на рис. 2.4. Важливого є наявність у
класифікації Блума осі оцінки знання, розуміння та застосування. Фактично
вони оцінюються як мінімальні («обов’язкові»), номінальні («бажані») та
надномінальні (не плутати з відмінними), котрі за Блумом, набуваються або
освоюються факультативним шляхом. Тут є підстави знову звернутися до
модальної

логіки.

Під

модальностями

зазвичай

розуміють

спосіб

висловлювання щодо чогось такого, що реально існує (відбувається) або
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лише мислиться. В першому випадку це фізична або онтологічна
модальність. Якщо йдеться про об’єкти або процеси, які належать до
розумової сфери, але не обов’язково існують в реальності, то їм відповідає
розмаїття логічних модальностей. Для нас найбільший інтерес становлять
деонтичні або нормативні, аксіологічні, тобто оцінні, та аподиктичні
(стосуються необхідності) логічні зв'язки. До речі, у Канта аподиктичні
судження віднесені до трьох головних видів суджень, що є прямою та
безпосередньою функцією розуму [315]. Аподиктичні вислови розкривають
логічну необхідність, і це поєднує їх з деонтичними судженнями в сенсі
наявності або відсутності будь-якого права чи обов’язку. Вони формуються за
допомогою

предикатів

«дозволено»,

«заборонено»,

«зобов’язаний»,

«повинен» тощо. Аксіологічні модальні вислови, які характеризують об’єкт з
погляду

певної

системи

цінностей,

є

необхідними

структурними

компонентами оцінних висловлювань. Аксіологічний статус виражається або
абсолютними

оцінними

поняттями

(«добре»,

«погано» та

«(оцінне)

байдуже»), або відносними – «краще», «гірше», «рівноцінно». Деонтичні
поняття «дозволено», «заборонено», «зобов’язаний», «повинен» цілком
визначені через оцінні, аксіологічні поняття. Це означає, що аксіологічна
модальна характеристика, як і аподиктична, зводиться до деонтичних
модальних характеристик, а отже до деонтичної логіки. Це ставить деонтичну
логіку зокрема та деонтологію в цілому в центр інтересів, пов’язаних з
аналізом сутності та змістом, роллю і місцем деонтологічної складової в
системі ключових компетенцій.
М. Вебер зазначав, що будь-яка успішна діяльність є результатом
покликання та професійного обов’язку одночасно [128]. Обов’язок – це
суспільна необхідність, яка виражена в моральних вимогах до особистості.
Виконуючи вимоги обов’язку, особистість виступає як носій певних
моральних обов’язків перед суспільством, що усвідомлює їх роль та реалізує
у своїй діяльності. В категорії обов’язку наявний обов’язковий спонукальний
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елемент. Обов’язок не лише чітко формулює саму ідею, а й надає їй
наказовий характер: вимагає, наполягає на її втілення в життя. Бути людиною
обов’язку означає не лише знати його сутність, його вимоги, а й
дотримуватися цих вимог на практиці. Набагато більше визнання категорія
обов’язку отримала у сфері безпеки, військової та правоохоронної діяльності.
Саме в цих сферах обов’язок використовується як надзвичайно дієва рушійна
сила.
Моральна цінність об’єктивного вміщення обов’язку в цих сферах
полягає в тому, що він підпорядкований вирішенню справедливого
найвищого завдання: забезпеченню безпеки, захисту, прав та свобод
особистості, укріпленню правопорядку. Однак потенційні можливості
службового обов’язку можуть проявитися лише в тому разі, якщо вони
доповнюються суб’єктивно моральним ставленням до нього, коли суспільні
обов’язки сприймаються як особистісні, як глибинна потреба та переконання
у справедливості і правоті тієї справи, якій віддаєш все життя.
Збіг домінуючого бажання з обов’язком є своєрідним апофеозом
моральності. Однак слід розрізняти ці поняття. Обов’язок – це вимога
суспільства, колективу, а бажане – атрибут особистості. В решті-решт,
обов’язок працює на досягнення бажаного, а бажане в правильному
розумінні приводить до виконання обов’язку.
В обов’язку безпосередньо проявляється активна природа моралі. Вона
не лише надає чітке оформлення ідеї та цілям, але й пробуджує, вимагає їх
досягнення. Через специфіку організації діяльності у сфері безпеки, моральні
відносини в них регламентовані нормами права більш детально, ніж в інших
сферах. Тому обов’язок – це не стільки настійливе побажання, скільки
жорстка вимога держави і суспільства. Моральний зміст обов’язку
підкріплюється правовими вимогами, що мають силу закону. Через моральну
основу обов’язку розкриваються професійні якості: сумлінність, ретельність,
розумна ініціатива, самовідданість та мужність, гідність та честь. При цьому
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не можна забувати, що завданням освіти є підготовка професіонала, у
діяльності якого поняття обов’язку, належної поведінки та відповідальності
займають провідне місце, не поступаючись інтересам особистої кар’єри, а
інколи ще й власного здоров’я та, навіть, життя.

Слід зазначити, що

професійна етика фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом характеризується такими категоріями як «професійний обов’язок»,
«службова гідність», «професійна честь мундира», «відповідальність» та
«справедливість».
Силові структури реалізують такий вид діяльності, що вимагає від їхніх
співробітників відповідних вольових, психологічних та моральних якостей.
Специфіка

професійної

діяльності

співробітників

спецслужб,

правоохоронних органів зумовлена тим, що вони постійно перебувають на
межі між добром та злом. Саме вони стають бар’єром, що наражається на
натиск агресивності і повинен протистояти йому. Надання суспільством
фахівцям із організації захисту інформації з обмеженим доступом не лише
правової, а й моральної санкції на відповідну діяльність слід розглядати як
моральний компроміс, на який іде суспільство для досягнення безпеки та
порядку, але який передбачає, що в будь-якому разі права, що надаються
мають бути адекватні нормам.
Саме тому моральні вади особистості та поведінки фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом можуть негативно
позначатися на якості їхньої діяльності і, зрештою, призвести до небезпечних
наслідків.
Важливим у дисертаційному дослідженні є такий концепт як
«розуміння», який являє собою, на нашу думку, вищу форму знання. Він дає
змогу краще пов'язати знання із застосуванням, але не виключає й
можливості застосування знань без їх глибокого розуміння. В нашій традиції
таке застосування знань найближче до навичок. Становить інтерес
порівняння класифікації за Б. Блумом з існуючим у нас уявленням про ЗУН.
Таке співвідношення наведено на рис. 2.5. Суттєвою є наявність у
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Знання

Знання

Застосування

Уміння

Навички

ЗУНи

Розуміння

За.Блумом

класифікації Блума понять «знання», «розуміння», «застосування».

Рис. 2.5 Зіставлення класифікацій освітніх одиниць за Блумом із ЗУН
Як не дивно, саме деонтологічна складова на сьогодні не знайшла
відображення в системі ключових компетенцій, проголошених у Болонській
декларації 1999 р., а також у подальших розробках ЄФО та національних
комітетів з європейської освіти. Слід зазначити, що в Болонській декларації
(1999) взагалі відсутні згадки про соціальну спрямованість і етику, і тільки в
Празькому Комюніке (2001 р.) певною мірою була відображена етична та
соціальна сторони Болонського процесу. В тексті зазначається, що
інтегральний характер компетентностей передбачає наявність в їх структурі
не лише когнітивних, а й соціально-особистісних компонентів.
Стосоно цього доцільно провести аналіз онтологічного підходу до
визначення професійних компетентностей. Європейський фонд освіти
спільно з Європейським центром по розвитку професійно-технічної освіти
(ЄЦРПТО) та Міжнародною організацією праці (МОП) випустили практичні
посібники, які призначені допомогти державам, що розвиваються, та країнам
з перехідною економікою в усуненні невідповідностей між попитом та
пропозицією у сфері професійної підготовки, та запобіганні їм.
Однак ці положення сформульовані в досить загальному вигляді, на
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рівні загальних формулювань щодо професійних компетентностей. Тому
виникає необхідність формалізації та конкретизації таких вимог. Проте саме
ці положення були покладені в основу розробки онтологій у сфері
інформаційних технологій. Підхід, орієнтований на онтології, поки що
використовується в Європі переважно для поширення цифрової культури та
цифрових об’єктів. У вищій освіті в наш час онтологічний підхід в
основному реалізується щодо цифрових ресурсів [77; 227].
Це зовсім не означає, що онтологічний підхід застосовується виключно
для навчання у сфері інформаційних технологій та інженерії знань. Просто ця
сфера виявилася більш готовою до формалізації в рамках сучасного
онтологічного підходу.
Як зазначалося вище, ЄФО спільно із ЄЦРПТО та МОП видали
практичні посібники, які призначені допомогти країнам, що розвиваються, і
державам з перехідною економікою у запобіганні невідповідностям між
попитом і пропозицією у сфері професійної підготовки і їх усуненні. Проте ці
положення сформульовані на рівні загальних формулювань до професійних
компетентностей. Тож наразі провідні фахівці в галузі компетентнісного
підходу в навчанні [135; 168; 170; 200; 278; 438; 767] формулюють ключові
компетенції таким чином:


ціннісно-смислові (ціннісні орієнтири, механізми самовизначення

в різних життєвих ситуаціях);


навчально-пізнавальні (здатність до цілепокладання, планування,

рефлексії, самооцінки, логічного мислення, аналізу);


соціокультурні

(пізнання

в

галузі

національної

та

загальнолюдської культури, духовно-моральні основи життєдіяльності,
компетенції в побутовій і культурно-дозвільній сфери);


комунікативні (знання мов, способів взаємодії з оточуючими;

навички роботи в колективі);


інформаційні

(володіння

сучасними

інформаційними
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технологіями);


здоров’язберігаючі

(здатність

до

фізичного

і

духовного

саморозвитку; емоційної саморегуляції, володіння способами безпечної
життєдіяльності).
Становить інтерес аналіз ключових компетенцій стосовно близькості їх
до питань моралі та етики. За основу вирішено взяти список ключових
компетенцій

поведінкового

характеру,

проголошуваних

корифеями

компетентнісного підходу у вищій професійній освіті, зокрема, Дж. Равеном
[630]. Цей список досі вважається найбільш авторитетним. У ньому автор не
лише здійснює груповання і класифікацію, але й виділяє 39 видів
компетенцій, які ототожнює з «мотивованими здібностями». Як випливає з
рис. 2.6, лише 5 з 26 компетенцій можна тією чи іншою мірою віднести до
етичних. Таке положення є абсолютно неприйнятним, особливо тоді, коли це
стосується професій, які набуваються у вищих навчальних закладах, що
здійснюють підготовку фахівців для задоволення потреб МВС України, ЗСУ,
СБ України, СЗР, а також центрального органу виконавчої влади, що
реалізацію державної політики у сфері охорони державного кордону,
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
Однак питання обов’язку та належної поведінки, які важливі для
багатьох спеціальностей, як і раніше, залишаються поза увагою світового та
вітчизняного освітнього співтовариства. В теоретичних побудовах провідних
фахівців у галузі компетентнісного підходу в освіті на питаннях обов’язку,
належної поведінки, правової та деонтологічної грамотності увага не
акцентується. Слід зазначити, що деонтологічний компонент безпосередньо
пов'язує навчання із вихованням.

1.
Тенденція до більш чіткого розуміння цінностей і
установок щодо конкретної мети
2.
Тенденція контролювати свою діяльність
3.
Залучення емоцій до процесу діяльності
4.
Готовність і здатність навчатися самостійно
5.
Пошук і використання зворотного зв'язку
6.
Впевненість у собі
7.
Самоконтроль
8.
Адаптивність: відсутність почуття безпорадності
9.
Схильність до роздумів про майбутнє: звичка до
абстрагування
10. Увага до проблем, пов'язаних з досягненням
поставлених цілей
11. Самостійність мислення, оригінальність
12. Критичне мислення
13. Готовність вирішувати складні питання
14. Готовність працювати над чимось суперечним і тим,
що викликає занепокоєння
15. Дослідження
навколишнього
середовища
для
виявлення його можливостей та ресурсів (як матеріальних,
так і людських)
16. Готовність покладатися на суб'єктивні оцінки і
помірного ризику
17. Відсутність фаталізму
18. Готовність використовувати нові ідеї та інновації для
досягнення мети
19. Знання того, як використовувати інновації
20. Впевненість у доброзичливому ставленні суспільства
до інновацій
21. Довіра
22. Наполегливість
23. Використання ресурсів
24. Установка на взаємний виграш і широта перспектив
25. Ставлення до правил як вказівників бажаних способів
поведінки
26. Здатність приймати рішення

ЕТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

111

Рис. 2.6 Зв'язок ключових компетенцій за Дж. Равеном з етикою і
належною поведінкою
Водночас, цілком зрозуміло, що виховальне навчання, з погляду
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компетентнісного підходу слід розуміти як формування почуття обов’язку,
волі суб'єкта шляхом систематичного подолання труднощів, які створюються
в процесі виканання навчальних завданнь, що мають значний особистісний
компонент.
Цілком природно виникає запитання: чому це відбувається? У
публікаціях провідних фахівців у галузі компетентнісного підходу в освіті
відповідь на це запитання відсутня.
Тому доводиться сформулювати свою точку зору щодо цього явища, яка
полягає в тому, що компетентнісний підхід в освіті базується на парадигмі,
що продуктом західної культури, базовані на пріоритеті особистісного успіху.
Компетентнісний підхід у цьому розумінні має гарантувати просування
особистої кар'єри індивіда у складних конкурентних умовах сучасного
суспільства. Питання етики при цьому відходять на другий план.
При цьому слід памятати, що завданням освіти є підготовка фахівця, в
діяльності якого поняття обов’язку, належної поведінки й відповідальності
займають провідне місце, не поступаючись інтересам особистої кар'єри, а
інколи навіть всупереч власному здоров'ю і навіть життю.
Однак головним є глибоке розуміння фахівцем проблем і мотивів
належної поведінки, основоположних принципів, норм поведінки в різних
ситуаціях, відповідальність за якість своєї роботи і збереження і
удосконалення своїх знань і навичок, їх зв'язок з патріотичними почуттями,
честю і гідністю. Фахівець повинен сприймати вимоги до спеціальних знань,
умінь, вузькопрофесійних особистісних якостей не як такі, що нав'язані
ззовні, а як такі, що відповідають його внутрішнім, духовним потребам.
Численість вимог потребує застосування засобів формалізації знань у
предметній галузі. Потужним засобом формалізації знань є семантичні
мережі [188]. Основна ідея семантичних мереж полягає в тому, щоб
розглядати проблемну сферу як сукупність сутностей, при цьому як таких,
що лише мисляться, так і таких, що існують фізично. Цілком очевидно, що
при побудові семантичної мережі для предметної галузі, якою є вища освіта,
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відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., крім
компетенцій особистісного успіху, мають бути відображені деонтологічні
категорії, в тому числі:
• моральний обов'язок як категорія, що означає ставлення особистості
до суспільства, держави, обраної професії, інших людей у конкретних умовах
повсякдення та професійної діяльності;
• духовність;
• культура;
• патріотизм;
• відповідальність як категорія, що характеризує особистість з погляду
розуміння і виконання нею моральних і професійних вимог реального життя;
• право;
• справедливість;
• совість, як внутрішнє почуття, переживання, один з найдавніших
регуляторів соціальної поведінки;
• креативність;
• професіоналізм;
• ризик;
• дисципліна;
• гідність і честь як категорії, що означають особливе моральне
ставлення людини до самої себе з урахуванням ставлення до неї з боку
суспільства, оточуючих, що базується на визнанні цінності людини як
особистості.
У галузевому стандарті вищої освіти України бакалавра та магістра
«Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом» в
загальних рисах визначено деякі аспекти вирішення проблем і завдань
соціальної діяльності, інструментальних і загальнонаукових завдань та умінь,
які необхідні таким фахівцям.
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На рис. 2.7 наведено фрагмент семантичної мережі для ключових
компетенцій фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом з урахуванням деонтологічної складової.
Структура на рис. 2.6 являє собою, по суті, семантичну модель
предметної галузі. Така модель має відображати результати концептуального
аналізу властивостей та природи предметної сфери й задовольнити
інформаційні потреби майбутніх користувачів моделі, що розробляється.

Компетентність
Ключові компетенції

Професійні компетенції

Компетенції належної
поведінки

Компетенції
особистісного успіху

Професіоналізм

Культура

Моральний
обов’язок

Креативність

Патріотизм
Відповідальність

Деонтологічна складова

Рис. 2.7 Фрагмент семантичної мережі компетентнісного підходу до
навчання

з

урахуванням

деонтологічної

складової

професійної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом
Деонтологічна складова
Абсолютно очевидно, що наведена модель лише в найзагальнішому
вигляді демонструє структуру знань щодо сутності та змісту, ролі і місця
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деонтологічної складової компетентнісного підходу до навчання. Більше того,
в нашому розумінні професійні обов'язки включають надзвичайно широке
коло понять, диференційованих за різними академічними та професійними
профілями. Це вимагає більш потужного і гнучкого інструменту для
глибокого аналізу та побудови моделі.
Таким

чином,

у

загальному

вигляді

сформований

понятійно-

категорійний апарат дослідження з урахуванням семантики процесу
формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом.
Подальший

розгляд

процесів

формування

деонтологічної

компетентності пов'язаний із ідеями використання онтології й синергетики в
освіті.
2.3. Деонтологічна

складова

професійної

підготовки

фахівців

із організації захисту інформації з обмеженим доступом
Протягом кількох тисячоліть людської історії було розроблено велику
кількість різних педагогічних систем. Педагогічні ідеї народжуються і
формуються доволі повільно. Але потреба в інноваційних педагогічних ідеях
існувала завжди. Особливо гостро постає вона і сьогодні. Це пояснюється,
передусім, специфічними особливостями існуючої соціокультурної ситуації,
високою динамікою сучасного суспільного життя.
Розвиваючись, педагогіка, як і будь-яка наука, збагачує власну теорію,
наповнюється новим змістом і здійснює диференціацію своїх внутрішніх
напрямів дослідження. В цей час поняттям «педагогіка» позначається цілісна
система педагогічних наук. До чпедагогічних наукових напрямів, за якими в
Україні присуджуються наукові ступені та наукові звання, на сьогодні
відносять:
 загальну педагогіку та історію педагогіки;
 теорію та методику навчання (з галузей знань);
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 корекційну педагогіку;
 теорію і методику професійної освіти;
 соціальну педагогіку;
 теорію і методику управління освітою;
 теорію і методику виховання;
 дошкільну педагогіку;
 теорію навчання;
 інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
Існують й інші способи поділу наукових напрямів у межах загальної
теорії педагогіки. Наприклад, у підручнику В.Ф. Харламова [755] введений
такий розділ, як «галузева педагогіка», до якої віднесено військова,
спортивна, вищої школи, екологічна, виробнича тощо. Розвиток зв'язків
педагогіки з іншими науками приводить до виділення нових галузей
педагогіки – суміжних наукових дисциплін. Так, цілком самостійне значення
вже отримали андрагогіка й акмеологія. Процес диференціації в педагогіці
триває. В останні роки заявляють про себе такі її галузі, як філософія освіти,
порівняльна педагогіка, соціальна педагогіка тощо. На розвиток педагогіки
впливають ідеологія, політика і об'єктивні потреби суспільства у вихованні та
освіті її членів.
Педагогіка, яка виникникла як наука про виховання дітей, під впливом
суспільних потреб все більше розширює межі свого дослідження і охоплює
освітні процеси в різних сферах людської діяльності та для особистості
протягом її життя. Тому деякі вчені вже ставлять питання про необхідність
зміни самої назви педагогіки. Наприклад, Альбін Дінер – автор двотомної
праці «Нариси філософії», виданій в 1964 р. у ФРН, вважає, що традиційна
назва педагогіки застаріла, стала вузькою і неповною. Науку про навчання та
виховання він запропонував назвати антропогогікою (від грец. antropos –
людина, gogos – вести). В англомовній літературі взагалі рідко трапляється
термін «педагогіка», там він усюди замінений на термін education, адекватним
перекладом якого є «освіта». Не впливаючи на сутність самого явища, сама
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наявність таких термінологічних пошуків підтверджує високу динаміку та
інноваційний характер цієї галузі знань.
У поглядах вчених на педагогіку як науку і навчальну дисципліну
існують 3 підходи й 3 концепції. Представники першої концепції вважають,
що педагогіка – це міждисциплінарна галузь людських знань [158; 369]. Інші
відводять педагогіці місце прикладної дисципліни, функція якої полягає у
використанні знань, отриманих іншими науками – психологією, філософією,
етикою, соціологією, з метою вирішення завдань, що виникають у сфері
освіти й виховання [198; 638; 676]. Обидві ці концепції в наш час вважаються
вже непродуктивними.
За таких підходів не може бути розроблена цілісна фундаментальна
основа для функціонування і розвитку педагогіки. Ці підходи перетворюють
педагогіку в сукупність фрагментарних уявлень про окремі аспекти
освітнього процесу. Продуктивною для педагогіки як науки і практики, на
думку В.О. Краєвського [371], є тільки третя концепція, згідно з якою
педагогіка – це відносно самостійна дисципліна, яка має свій об'єкт і предмет
вивчення. А.С. Макаренко – педагог-практик – ще у 1922 р. писав, що багато
хто вважає об'єктом педагогічного дослідження дитину, але це правильно. Він
вважає, що б'єктом дослідження наукової педагогіки є «педагогічний факт
(або явище)».
На нашу думку, об'єктом педагогіки слід вважати явища суспільного
життя, які зумовлюють цілеспрямований розвиток людини в процесі її
життєдіяльності

в

реальних

умовах

навколишнього

середовища

і

відповідного рівня суспільних відносин. Саме вони і є тією частиною
суспільного життя, яку вивчає педагогіка. Ці явища отримали назву «освіта».
Тож предметом педагогіки є реальний цілісний освітній процес, який
цілеспрямовано здійснюється в спеціальних соціальних інститутах (сім'ї,
освітніх і культурно-виховних установах).
Отже,

педагогіка

являє

собою

науку,

яка

вивчає

сутність,

закономірності, тенденції та перспективи розвитку освітнього процесу як
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чинника та засобу розвитку людини протягом усього її життя, орієнтованого
на оволодіння нею визначеними ідейно-моральними цінностями, знаннями,
уміннями, навичками, нормами поведінки, зміст яких, з рештою, визначається
соціально-економічним,

культурно-історичним

та

політичним

устроєм

суспільства і рівнем його інтелектуального і матеріального розвитку.
Педагогіка пов'язана з багатьма науками. Зв'язок педагогіки з
філософією є найбільш тісним і тривалим, оскільки саме філософські ідеї
продукували створення педагогічних концепцій, були покладені в основу
парадигми освіти на тому чи іншому етапі історичного розвитку. Вона ж
визначала

ракурс

наукового

пошуку

в

педагогіці

і

слугувала

її

методологічною основою. Зв'язок педагогіки з психологією також є
традиційним. Педагогіка до того, як достатньою міріою не накопичила
власного наукового змісту, використовувала теоретичне обґрунтування
педагогічної практики психологію як науку, що вивчає глибини людської
душі. Більше того, видатні педагоги минулого самі були насамперед
філософами та психологами.
Зв'язки педагогіки з іншими науками не вичерпуються філософією і
психологією. Зв'язки педагогіки з медициною призвели до появи корекційної
педагогіки як окремої галузі педагогічного знання, з екологією – до появи
екологічної педагогіки як науки про закономірності особистісного розвитку
екологічної свідомості, на основі якого виробляються необхідні специфічні
методи та принципи педагогічного управління процесом екологічного
виховання.
Відносно цього становить інтерес також такі галузі педагогічного
знання, які отримали назви «соціальна педагогіка» та «військова педагогіка».
Зокрема, термін «соціальна педагогіка» вперше був запропонований
німецьким педагогом А. Дистервегом у середині ХІХ ст. [224]. Активно він
почав вживатися лише на початку ХХ ст. Це було пов'язано із
соціокультурними процесами, що відбувалися на той час у Європі та
Америці. Процеси індустріалізації спричинили масову міграцію сільського
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населення до міст, де воно виявилося непристосованим для життя в нових
умовах. Церква як традиційний вихователь далеко не відразу відреагувала на
появу нових соціокультурних реалій. Утворився вакуум, який необхідно було
заповнити. В результаті з'явився новий вид діяльності – соціальна робота як
вид професійної діяльності, спрямований на надання допомоги індивідам та
соціальним громадам. Соціальна робота, за визнанням педагогів того часу –
це такий вид професійної діяльності, в якій реалізація моральних принципів
здійснюється більш напружено й складно, ніж у багатьох інших. Складовою
соціальної роботи є соціальна реабілітація як певна педагогічна технологія,
спрямована на відновлення соціального статусу індивіда. До соціальної
роботи відразу ж були залучені педагоги, деякі з яких почали розробляти
соціальну педагогіку. Спочатку її завданням була допомога знедоленим дітям
і профілактика правопорушень неповнолітніх. Принципово по-іншому
визначав предмет соціальної педагогіки німецький вчений Пауль Наторп
[533]. Він вважав, що соціальна педагогіка покликана досліджувати проблему
інтеграції виховних сил суспільства з метою підвищення культурного рівня
народу. Пізніше американський психолог Т. Парсонс [573] запропонував
термін «соціалізація» для визначення процесу, який проходить людина
протягом усього життя, здобуваючи знання про суспільство і саму себе. У
процесі соціалізації, на його думку, неодмінно присутня педагогічна
діяльність як організований цілеспрямований процес. Усвідомлення того, що
для соціальної роботи потрібні свої кадри, привело до відкриття соціальних
шкіл. А в наші дні склалися всі необхідні передумови, щоб з усієї системи
педагогічного

знання

виділилася

така

відносно

самостійна

галузь

педагогічної теорії і практики, як соціальна педагогіка.
Слід зауважити, що у певної частини теоретиків – педагогіки
зберігається досить стійке неприйняття терміна «соціальна педагогіка». На
їхню думку соціальна педагогіка не може стояти в одному ряду з такими
цілком самостійними напрямами, як вікова педагогіка, педагогіка вищої
школи, професійна педагогіка, теорія і історія педагогіки тощо, оскільки
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питання соціалізації вирішуються в межах кожного із цих напрямів у власних
цілях і власними методами. У відповідь корифеї соціальної педагогіки
наголошують на тому, що якщо є така дуже конкурентоспроможна професія –
соціальний педагог, то і соціальна педагогіка має право на існування. Щодо
цього соціальна педагогіка може розглядатися як складова професійної
педагогіки. Водночас соціальна педагогіка – це теорія і практика пізнання,
регулювання та реалізації освітньо-виховними засобами процесу соціалізації
і ресоціалізації людини, результатом чого є набуття індивідом орієнтації і
еталону поведінки (переконань, цінностей, відповідних почуттів і дій) у
реальному світі. Соціальна педагогіка вивчає вплив соціальної реальності на
цілі і завдання людини протягом всього її життя, педагогічні наслідки цього
впливу для людини і суспільства і має свій понятійно-категорійний апарат з
власними методичними та інструментальними засобами. Тому, поки не буде
знайдена більш точна назва цього поняття, цілком доцільно користуватися
поняттям «соціальна педагогіка», оскільки родовий термін «педагогіка», з
одного боку, та визначення «соціальна» – з другого у свідомості суспільства
вказує на те, що об'єктом соціальної педагогіки є людина протягом її життя, а
змістом – надання навчально-виховної допомоги особистості у процесі її
соціалізації. Останнє виводить соціальну педагогіку зі сфери професійної
педагогіки і ставить її в один ряд з такими науковими напрямами як вікова
педагогіка, педагогіка вищої школи, професійна педагогіка, теорія і історія
педагогіки тощо. Той факт, що соціальна педагогіка виділилася з педагогіки,
означає, що у полі її зору перебувають ті ж самі процеси і явища, які
вивчаються педагогікою, але розглядаються вони у певному специфічному
аспекті.
Ще одним цікавим явищем є військова педагогіка. З моменту
виникнення професійної армії найважливішим компонентом військової
діяльності стало навчання і виховання особового складу. Спочатку військова
педагогіка існувала як повсякденна практична діяльність командирів. З
плином часу накопичувалися знання, які передавалися від покоління до

121
покоління. У міру ускладнення військової справи військово-педагогічна
думка отримує подальшого розвитку, що знаходить відображення в статутах,
настановах та інших документах. У кінці XIX – на початку XX ст. військова
педагогіка починає інституюватися як самостійна наукова галузь. На думку
низки фахівців, «... військова педагогіка відрізняється від більшості інших
педагогічних галузей безпосередньою включеністю об'єктів (суб'єктів)
виховання, навчання, освіти, підготовки до реальної професійної діяльності,
пов'язаної із вирішенням відповідальних завдань, що вимагають високих
морально-психологічних якостей, готовності, здатності і навичок діяти в
складній обстановці, у тому числі з ризиком для життя та здоров'я» [813].
Професійна педагогіка – це наука про підготовку людини до
професійної діяльності. Традиційно вважається, що професійна педагогіка як
галузь загальної педагогіки формується разом із вдосконаленням системи
професійно-технічної освіти. Як і інші науки, вона має свій категорійний і
понятійний апарат, свої якісні особливості, зумовлені своєрідністю явищ, які
вивчає ця наука і які є її фундаментом. У наш час розроблені нові концепції
професійної освіти, які відкидають переважну більшість усталених уявлень
щодо змісту, методів та організаційних форми підготовки і підвищення
кваліфікації працівників. Тому професійна педагогіка набула ознак загальної
педагогічної науки.
Але поряд із загальною професійною педагогікою останнім часом стали
стрімко розвиватися галузеві професійні педагогіки. У багатьох вищих
навчальних

закладів

вже

створені

спеціальні

кафедри

технічної,

технологічної, залізничної, медичної та інших педагогік.
Зокрема, інженерна педагогіка постає як самостійна галузь наукового
знання, що взаємодіє з технічними науками. Її характеризують міжнаукова
комунікація та багатозначність. В ній поєднуються різні підходи, для
реалізації яких необхідний специфічний дослідницький апарат, застосування
системних розробок,

використання методів суміжних наук.

Усе це

характеризує інженерну педагогіку як фундаментальну та прикладну науку.
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В останні роки все частіше обговорюють медичну педагогіку як
самостійну систему знання, яка є, насамперед, педагогікою в класичному
розумінні, але через специфіку медицини акцентує увагу на тих чи інших
елементах дидактики і теорії виховання.
Педагогіка запозичує ідеї інших наук, які дають їй змогу глибше
проникати в сутність освіти і розробляти її теоретичні основи. Ідеї, що
виробляються філософією, відіграють важливу методологічну роль. Такі самі
методологічні функції щодо педагогіки виконують етика, естетика та інші
суміжні дисципліни. Ідеї логіки і психології широко використовуються при
розробці закономірностей організації пізнавальної діяльності в процесі
навчання. Прикладні науки формують базу для виникнення приватних
педагогік, таких як юридична, соціальна, інженерна, військова. Разом з тим
видатний фахівець у галузі психології і педагогіки Б.Р. Ананьєв попереджає:
«... існує і певна небезпека, яка приховує у такій ситуації потік вкрай
різнорідної наукової інформації, що вже сьогодні перевищує можливість її
своєчасної переробки; деякі з педагогічних програм гіпертрофуються і
протиставляються самій педагогіці, домагаючись права на власну теорію
виховання; подрібнюються підходи до виховання і навчання, обумовлених
прогресуючою диференціацією окремих наук про людину. Подолати такі
тенденції можна лише шляхом суворого відбору, організації та інтеграції
педагогічних програм різних наук у системі самої педагогіки, шляхом
послідовного розвитку її... філософських основ» [6].
Тому під професійною педагогікою розуміють таку галузь наукового
знання, яка поширюється на всю систему професійної підготовки людини,
незалежно від її віку, рівня попередньої освіти, об'єктів, характеру і профілю
майбутньої трудової та професійної діяльності. Об'єктом професійної
педагогіки є не лише сфера вузькоспеціальної підготовки людини до праці,
але і вся цілісна система виховання. Предметом професійної педагогіки є
процес формування професійно значущих якостей особистості з урахуванням
специфічних особливостей професійної освіти, а також педагогічна система,
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що задає цільові, ціннісні, змістові та методичні компоненти такого
формування.
Кожній людині рано чи пізно доводиться визначатися у своїй професії.
Сучасний поділ праці об'єктивно вимагає підготовки майбутніх фахівців із
тисяч професій і спеціальностей. Цілком зрозуміло, що таке розмаїття істотно
ускладнює проблему наукового обґрунтування професійної педагогіки в
цілому і її окремих складових частин. Ця обставина змушує принципово поновому оцінювати роль і місце професійної педагогіки в загальній системі
знань. Тому в останні роки все більша увага приділяється розвитку філософії
освіти – інтегративної, міждисциплінарної галузі наукових знань, що дає
цілісне уявлення про сутність і характер найбільш загальних освітніх
проблем.
На

сьогодні

стан

науки

передбачає

всебічне,

системне,

міждисциплінарне вивчення явищ та об'єктів педагогічної дійсності,
виділення найбільш загальних, інваріантних параметрів і характеристик, які
відображають особливості розглянутих явищ і процесів. Це означає, що при
всій варіативності освітніх систем, яка є особливо очевидною у сфері
професійної освіти, надзвичайно важливо виділити принципові, загальні її
властивості як системи.
Сучасна педагогіка вимагає розглядати навчання у вищих професійних
навчальних закладах не лише як форму отримання нових знань та
вдосконалення професійних ЗУН, а і як засіб оволодіння методологією
професійної діяльності та професійної поведінки.
У свою чергу це вимагає, відповідної технології навчання, яка б
забезпечила перехід від безособової і абстрактної формальної педагогіки до
нової, деонтичної педагогіки розвитку особистості. «Це означає орієнтацію
технологій і механізмів соціалізації на вибір таких форм і засобів
особистісного впливу, які відтворюють у свідомості й повсякденних позиціях
людини інтегрований потенціал духовності, моральності та системної
правосвідомості.

Їх

вибірковий

ситуативно-суб'єктивний

взаємовплив
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інтенсифікує у часі і просторі соціуму загальний процес соціокультурного
розвитку держави, суспільства і особистості, поступово утворюючи їх
справжню

гармонію

як

основу

життєзабезпечення

громадянського

суспільства» [542]. І далі: «Існує прямий зв'язок між стилем мислення
індивіда та особливостями його навчання. Будь-яка професійна підготовка
повинна починатися з різнобічного розвитку особистості – головного засобу
вирішення проблем «шаблонного мислення». Необхідна переорієнтація
системи освіти з підготовки спочатку спеціаліста, а потім уже особистості в
іншу послідовність: підготовка відданих присязі і службовому обов’язку
законослухняних громадян, а потім вже на цій базі кваліфікованих фахівців.
Відповідно до досліджень А. Бермуса [77], довести існування науки
можна за такими ознаками:
– універсальність;
– фрагментарність;
– загальнозначущість;
– знеособленість;
– систематичність;
– незавершеність;
– позаморальність;
– раціональність.
Згідно з дослідженнями А. Маслоу та деяких інших вчених наука являє
собою систему достовірних і узагальнених знань про об'єктивні закони
розвитку природи, суспільства і мислення, має соціальні, історичні
передумови, предмет дослідження та власний понятійний апарат [484].
Категорії – це найбільш загальні поняття про сутність та властивості
науки. Педагогічні категорії – основні педагогічні поняття, які виражають
наукові узагальнення. До основних педагогічних категорій належать
виховання,

освіта

та

навчання.

Наука

широко

оперує

також

загальнонауковими категоріями, такими, як «розвиток» й «формування». До
основних педагогічних категорій деякі дослідники пропонують віднести і
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такі досить загальні поняття, як «педагогічний процес», «самовиховання»,
«самоосвіта», «саморозвиток», «продукти педагогічної діяльності» тощо.
Однією з головних тенденцій розвитку сучасної педагогічної науки є
переорієнтація на особистість. У ХХІ ст. в процесі диференціації та інтеграції
науки виникають нові, ще складніші деонтологічні проблеми. Зокрема,
увійшли до практичного поля дослідницького пошуку й різні аспекти аналізу
правової реальності. У дослідженнях деонтології виникає розуміння
проблеми належного і статусу дозволів у контексті поняття правової
культури. Деонтологія стає одним з напрямів виховання, який тісно
пов'язаний із етикою та правовою культурою, що відповідає їх цілями та
практичній реалізації.
Викладене вище свідчить про те, що, незважаючи на значні успіхи в
розробленні проблем деонтології, все ще недостатньо теоретично розроблені
окремі її аспекти, що стримують широке застосування принципів деонтології
в практиці підготовки фахівців. Все це зумовлює необхідність подальшого
розширення фронту досліджень, які сприятимуть більш ефективному
впровадженню деонтології в практику вищої професійної освіти.
З огляду на викладене постає абсолютно очевидна необхідність
створення в рамках педагогіки нового цілком самостійного наукового
напряму – деонтологічної педагогіки. Її не можна плутати з педагогічною
деонтологією, яка давно вже є розділом етики.
У зв'язку з кардинальною перебудовою суспільного життя в наш час у
світовому просторі надзвичайно низько впали цінності, пов'язані з почуттям
відповідальності, совісті, справедливості і обов’язку. Це може призвести до
значних негативних наслідків, які можуть стати руйнівними в досяжному
майбутньому.

Сучасна

педагогіка,

докладаючи

основні

зусилля

до

формування успішної, конкурентної на ринку праці особистості, не приділяє
належної уваги розробці й вдосконаленню теоретико-методологічних засад
деонтологічного виховання фахівців у сучасних умовах.
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Водночас у структурах етики як науки постійно розвиваються і
множаться теоретичні пошуки в галузі деонтології та її впливу на
забезпечення стабільного розвитку суспільства, безпеки, дотримання прав і
свобод

особистості.

Однак

без

залучення

педагогіки

практичного

застосування ці ідеї знайти не можуть. Все це актуалізує створення
деонтологічної педагогіки як нового, цілком самостійного наукового напряму
в межах галузевої і професійної педагогіки та в безпосередньому контакті з
юридичною й соціальною педагогіками.
Деонтологічна педагогіка має свій об'єкт дослідження у вигляді
контингенту осіб та груп осіб, які володіють у зв'язку зі своєю компетенцією
владними перевагами щодо інших осіб, а також власний предмет яким є
теоретико-методологічні та практичні засади деонтологічного виховання
контингенту згаданих вище осіб. Деонтологічна педагогіка вже має
специфічні методи аналізу і синтезу реалій педагогічного процесу, в тому
числі такі, що базуються на постнекласичній онтології й синергетиці і
спрямовані на формування особистості, духовні та ділові якості якої
відповідають вимогам сучасності.
З етикою деонтологічну педагогіку зближує те, що її об'єктом є
особистість в усіх її моральних проявах, але відрізняє те, що її предметом є
процес і методи виховання, з галузевою та професійною (як частиною
галузевої) у деонтологічної педагогіки спільним є те, що всі вони вивчають
закономірності спеціальної підготовки людей до певних видів діяльності.
Але деонтологічна педагогіка зосереджує увагу на одній, цілком певній та
надзвичайно важливій стороні людської діяльності – дотриманні морального
обов'язку і належної професійної поведінки. З військовою педагогікою (як
складовою галузевої педагогіки) деонтологічну педагогіку зближує те, що їх
предметом є виховання дисципліни і патріотизму, але розрізняє об'єкт: у
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військовій педагогіці він значно вужче, ніж у деонтологічній. Соціальна
педагогіка – галузь педагогіки, яка вивчає поведінку та пропонує методи
виховання всіх вікових і соціальних категорій людей. Вона здійснюється як у
власне виховних закладах, так і в різних організаціях, службах та установах.
У центрі соціальної педагогіки, як і у деонтологічної – духовний світ людини.
Але завданням соціальної педагогіки є виховання як форма надання
соціальної допомоги людям у період їх особистого або професійного
неблагополуччя. На відміну від цього деонтологічна педагогіка спрямована
переважно на тих, хто має владні переваги стосовно інших людей. Метою
юридичної педагогіки є виховання юристів у дусі суворого дотримання
права, соціальної справедливості та дотримання морального обов'язку. Це
зближує юридичну педагогіку з деонтологічною. Але і тут є певна проблема.
Юридичні професії вельми різноманітні. Те, що мораль дозволяє слідчому,
неприпустимо для нотаріуса. Зазначене змушує шукати певні загальні
принципи деонтологічної підготовки юристів. І вони, безумовно, є. Але вони
цілком можуть бути загальними і для медиків, і для військовослужбовців,
рятувальників та інших. Більше того, для цілей деонтологічного виховання
можуть бути після творчого опрацювання частково використані методики,
що народжуються в надрах юридичної, соціальної, військової і, безумовно,
загальної педагогіки.
Це підтверджує актуальність формування нового наукового напрямку
деонтологічної педагогіки з власними, досить чітко окресленим об'єктом,
предметом,

завданнями

дослідження.

Деонтологічна

педагогіка

має

інтегрувати методи, апробовані в інших галузях педагогіки, й пропонувати
свої специфічні методи дослідження, що мають власну сферу практичного
застосування.
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Однак, зберігаючи назву «деонтологічна», ця педагогіка не може
спиратися виключно на ідеї деонтології в класичному розумінні. Реальна
дійсність є такою, що механізми регулювання належної професійної
поведінки мають ситуативний характер. Поведінка особи, що володіє
владними перевагами, владними повноваженнями, може незалежно від її
бажання в певних ситуаціях регулюватися ідеями філософії Платона,
«меншого зла», консеквенціалізму тощо. Ці напрями мають знайти
відображення у змістовій частині деонтологічної педагогіки, а також такі
концептуальні поняття як виправданий і допустимий ризик, «обставини
непереборної сили», право, моральний обов'язок та зобов'язання.
Найважливішою

основою

деонтологічної

педагогіки

має

стати

компетентнісний підхід, який нині посідає найважливіше місце в методології
та методиці освіти. Проте, така важлива складова, як вірність професійному,
громадянському та іншому обов'язку, не знайшла відображення серед
базових

компетентностей,

перелік

яких

неодноразово

наводився

в

публікаціях і документах національного, європейського та міжнародного
рівня.
Це вимагає перегляду списків ключових і базових компетентностей,
виділення і чіткого визначення ролі і місця, сутності та змісту деонтологічної
складової в системі професійних, соціальних та галузевих компетентностей.
Потужним інструментом, який має взяти на озброєння деонтологічна
педагогіка, є онтологія. В основі онтології компетентнісного навчання, на
наш погляд, має бути покладена ідея, згідно з якою людство живе в єдиному
світі атомів, молекул, квазарів, пульсарів, галактик, власних почуттів, надій і
розчарувань. Людство у всі часи прагнуло отримати адекватний опис цього
світу. Саме для цього вчені середніх віків вигадали онтологію. Спочатку це
був опис усього того, що їх оточувало, і що, на їхню думку, було дано їм
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зверху. Потім їх зацікавили власні почуття, уявлення та переконання. Справа
в тому, що, на відміну від людства в цілому, кожна окрема людина як істота
суспільна живе одночасно у безлічі світів: світі сім'ї, світі захоплень,
професії, світі пристрастей, друзів і ворогів. Так народилася метафізика. У
нові часи людство знову звернулося до онтології. Нова онтологія прагне
описати всі світи, в яких живе кожна окрема людина. В нашу епоху
педагогіка намагається використовувати онтологію в пошуках шляхів такої
освіти своїх членів, яка допомогла б їм комфортно почуватися хоча б в
одному, але найбільш проблемному світі – світі професій. У цьому розумінні
деонтологія дає змогу визначити місце і роль деонтологічних компонентів в
системі професійних компетентностей, виділити основні концепти і класи
понять у просторі належного, справедливості, совісті, обов'язку, права,
ризику, навчання, виховання, освіти тощо. Сучасна онтологія крім того, дає
змогу застосовувати вже існуючі і багаторазово апробовані сучасні засоби
автоматизації й штучного інтелекту для створення онтологій, у тому числі
словників, тезаурусів, структур, планів, програм і навчальних курсів.
Онтологічний підхід непогано описує сутності і їх взаємозв'язки, але
погано підходить для опису процесів. Поряд із системно-синергетичним і
ціннісно-синергетичним

підходом,

які

переважають

в

педагогіці

на

пострадянському просторі і які безпідставно пов'язують синергетику у
педагогіці виключно з процесами самоорганізації, слід шукати й інші
механізми впливу на процеси навчання та виховання, зокрема зв'язки
множинності і флуктуацій, що породжують явища біфуркацій, роль
атракторів та механізми їх формування.
Синергетика починається там, де існує флуктуація безлічі складових
деякої складної системи. Такою складною системою є особистість. У
свідомості особистості відбуваються постійні, зазвичай невеликі, зміни
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мотивів і цінностей, що регулюють її поведінку. У певний момент під
впливом зовнішніх або внутрішніх атракторів відбувається одноразова,
лавиноподібна зміна системи мотивів і цінностей, яка різко змінює поведінку
особистості і може трактуватися як акт самовдосконалення. На цьому має
базуватися
вихователь

синергетична
повинен

ідея

в

цікавитися

деонтологічній
системою

педагогіці.

мотивів

і

Педагог,
цінностей

учня/студента/курсанта, уявляти собі її хоча б у загальних рисах і створювати
адекватні атрактори. У цьому виявляється індивідуальний підхід до процесів
деонтологічного виховання. Ще більшою мірою згадане явище проявляється
в колективах, пов'язаних спільною діяльністю, якими є професійні колективи,
тим більше колективи деонтичного типу. Там ще складніша структура
загальної системи цінностей і мотивів, вона ще більше піддається
флуктуаціям, ще більше вона схильна до явищ біфуркацій. Це вимагає ще
більш високого ступеня професіоналізму від педагогів-вихователів.
Зокрема, у своїх дослідженнях вже згадана вище М.П. Васильєва [121]
спирається на широке коло теоретичних напрацювань, яке включає
філософію освіти, теорію діяльності та розвитку особистості, теорію змісту
освіти, теорію виховання й навчання педагогіки вищої школи, професійну
деонтологію,

теоретичні

напрацювання

щодо

шляхів

ефективного

професійного становлення майбутнього спеціаліста в умовах вищих
навчальних закладів, положення щодо особливості взаємовідносин суб’єктів
педагогічного процесу.
У

дисертаційному

методологічною

основою

дослідженні
дослідження

професора
стали

Р.Х. Вайноли

[116]

системно-структурний,

структурно-функціональний, акмеологічний та синергетичний підходи до
розвитку особистості. Теоретичні методи цього дослідження порівняно з
попередніми були доповнені аналізом нормативних джерел з метою
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виявлення питомої ваги професійних завдань, структурно-змістових блоків у
професійній

підготовці;

контент-аналізом

змісту навчальних

програм

предметів педагогічного циклу, тем, завдань для практичної та самостійної
роботи студентів з метою виявлення чинників впливу на підвищення
показників особистісного розвитку майбутнього соціального педагога.
Емпіричні

методи

(анкетування,

цього

дослідження

передбачали

опитування,

ранжування);

обсервацію

діагностування
(включене

та

опосередковане спостереження) тощо.
Є.О. Гіда [161] для вдосконалення понятійно-категорійного апарату та
змістової інтерпретації деонтологічних засад діяльності міліції у сфері
правопорядку використав формально-юридичний метод. Для тлумачення
змісту

конкретних

норм

міжнародних,

європейських,

національних

нормативних актів, що закріплюють деонтологічні засади діяльності поліції у
сфері

правопорядку,

він

використовував

герменевтичний

метод.

Герменевтика – це наука про розуміння сенсу і теорія інтерпретації тексту.
Однак «текст» у герменевтиці розуміється не просто як літературний текст, а
як щось таке, що потребує тлумачення, активізує власні розумові процеси
людини. Застосування герменевтичного підходу, який сприяє виробленню
особистісних

розумінь

у

процесах

пізнання,

в

позитивному

сенсі

характеризує цю роботу.
Значні перспективи щодо розвитку теоретико-методичних засад
дослідження

деонтологічного

навчання

пов’язані

із

запропонованою

В.І. Луговим культурно-інформаційною теорією освіти і навчання [440].
Одним з підходів, «запозичених» педагогікою із природничо-наукової
галузі є системний підхід, який дає змогу уявити наукові дослідження в
галузі педагогіки у вигляді цілісного багаторівневого процесу, властивого
загальноприйнятий методології загальнонаукового системного підходу.
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Дещо згаслий інтерес до системного підходу в педагогічних
дослідженнях останніми роками отримав новий імпульс, пов'язаний із
подальшим використанням теоретичних методів, запозичених з природничих
наук. Одним з напрямів стало застосування методів синергетики в
системному підході.
У цьому сенсі становить інтерес дисертаційна робота М. Федорової
[742], в який використані загальна теорія управління і синергетика.
Синергетика дала змогу вивчати в цій роботі здатність різних систем до
саморозвитку не лише за рахунок зовнішніх ресурсів, а й внутрішніх
можливостей, а також розглядати нерівноважність, нестабільність як
природний

стан

відкритих

нелінійних

систем,

багатоваріантність

і

невизначеність шляхів їх розвитку залежно від безлічі факторів, що
впливають на суб’єктів освітнього процесу, та педагогічних умов освітнього
середовища.
Необхідно

зазначити,

що

за

останні

десятиліття

методологія

педагогічного дослідження дістала значного розвитку. Вона демонструє
подальший

відхід

від

колекторського

підходу

та

вдосконалення

дослідницького стилю наукових досліджень у педагогіці. Насамперед,
посилилася її спрямованість, методологія за твердженням ряду дослідників,
набуває нормативного характеру.
Згідно із сучасними уявленнями системне наукове дослідження являє
собою багаторівневе явище, що містить:
 онтологічний рівень, на якому виділяється об'єкт пізнання;
 гносеологічний рівень, на якому осмислюється об'єкт як предмету
пізнання,
 методологічний рівень, на якому обираються адекватні підходи і
методики, що забезпечують отримання очікуваного результату.
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В основу онтологічного підходу покладено опис предмета пізнання в
термінах сутностей, відносин між ними і перетворень сутностей, які
виконуються в процесі вирішення певного завдання. Основною характерною
рисою цього підходу є, зокрема, поділ предметної сфери у формі реального
світу на складові, виділення класів і визначення їх онтологій, або тих
фундаментальних властивостей предмета пізнання, які визначають його
поведінку. Ще одна ознака являє собою неодмінну вимогу до наукового
пізнання – однозначність термінології. Цей підхід на наступних принципах:
 ясності – онтологія повинна ефективно передавати зміст введених
понять і термінів, їх визначення мають бути об'єктивними, а для їх
об'єктивізації повинен використовуватися чітко визначений і фіксований
формалізм;
 узгодженості – всі визначення понять і термінів повинні бути
логічно несуперечливі, а твердження, які виводяться дослідником в онтології,
не повинні суперечити її аксіомам;
 розширюваності – необхідно проектувати онтологію так, щоб
словники її термінів можна було розширювати без ревізії вже існуючих
понять. Для цього концептуалізація онтології має бути специфікована на
рівні загальних понять, а не поглядів та уподобань дослідника.
На

думку

більшості

дослідників,

на

гносеологічному

рівні

забезпечується можливість правильно осмислювати предмет та об'єкт
педагогіки, визначати напрям і розвиток категорій педагогіки, виявляти
співвідношення педагогічної теорії та педагогічної практики, зв'язків
педагогіки з іншими науками, прогнозувати розвиток самої педагогіки. У
зв'язку із цим особливо виділяється логіко-гносеологічна інтерпретація
педагогічних знань на основі системно-структурного підходу. Сьогодні
основним змістом наукової діяльності є вивчення певної предметної сфери
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через аналіз і моделювання процесів і явищ, що відбуваються в ній. Для
цього необхідний певний рівень логічного мислення. Тому логіка, в тому
числі модальна логіка, є однією з найбільш важливих складових будь-якого
наукового педагогічного дослідження. Вона передбачає цілісний аналіз
предмета педагогічного дослідження, інтерпретації з урахуванням усіх його
характеристик. Разом з тим великого значення на цьому рівні набуває аналіз
елементів педагогічного знання, виявлення головних системоутворюючих
елементів та визначення найбільш суттєвих зв'язків між ними.
Насамкінець,

зазначимо,

що

теоретико-методологічну

основу

дисертаційного дослідження становлять положення:
• філософії освіти;
• теорії компетентнісного навчання;
• деонтології та професійної етики.
У

теоретичній частині дослідження застосовуються системний,

аксіологічний,

акмеологічний,

праксеологічний,

онтологічний

та

синергетичний підходи.
Результати

досліджень,

які

наведені

вище,

доають

підстави

запропонувати порядок і послідовність проведення подальших досліджень,
що наведені на рис. 2.8. Керівну роль при цьому відіграє філософія освіти,
яка весь час перебуває під інтелектуальним тиском реалій сучасного світу.
Системний підхід

передбачає

проведення

дослідження як

цілісного

комплексу взаємопов'язаних елементів, що взаємодіють між собою і
підпорядковані загальним принципам, цілям і завданням. При цьому
онтологія і синергетика є свого роду інструментами, а деонтологія та
компетентнісний підхід визначають напрям досліджень.

Системний підхід
Аксіологія

Компетентністний підхід

Акмеологія
Праксеологія

Рис. 2.8 Порядок й послідовність проведення досліджень
Практичні рекомендації
щодо деонтологічного
виховання фахівців у
системі вищої школи

Концептуальні засади
деонтологічного
виховання фахівців в
системі вищої школи

Теоретичне
обгрунтування сутності і
змісту деонтологічної
складової
компетентнісного
підходу в системі вищої
освіти

Формування деонтологічної
компетенції в системі вищої
освіти
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Інтелектуальний тиск

Філософія педагогики

Деонтологія

Синергетика

Онтологія
Синергетика
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2.4. Онтологічна сутність феномену деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом

Процес розвитку сучасного суспільства характеризується постійно
зростаючою роллю новітніх технологій в освіті. Перспективним науковим
напрямом стали онтологічні технології та їх використання в освіті.
На відміну від семантичної мережі онтологія має справу не з поняттями
та їх семантичними зв’язками, а з класами понять. Це дає змогу створити
цілісну картину предметної галузі як певного світу (зокрема професійного) в
уяві

фахівця,

що

є

головною

умовою

ефективного

формування

деонтологічної компетентності майбутніх фахівців. Термін «онтологія»
вперше був запропонований Р. Гокленіусом у 1613 р. та дещо пізніше
використаний В. Клаубергом у 1656 р. [189]. Обоє вчених ототожнювали
онтологію із метафізикою. Проте вже в першій половині XVIII ст.
Х. Вольфом, який розробив онтотеологічну концепцію філософської думки,
онтологія була категорично відокремлена від метафізики [832]. Пізніше, в
класичний період розвитку філософії, інтерес до онтології був утрачений,
предметом інтересів стала гносеологія [188; 839]. Але вже в ХХ ст. інтерес до
онтології відновлюється. Цей період, що отримав у філософії назву
некласичного, характеризується появою «нової онтології» Н. Гартмана,
«фундаментальної онтології» М. Хайдеггера тощо [111]. Але в усі часи під
онтологією

розуміють

експліцитну,

транспарентну

специфікацію

концептуалізації, під якою розуміють опис множини об'єктів і зв'язків між
ними. Формально онтологія складається з понять, організованих у певну
таксономію, їх описів, а також зв'язків між ними [77]. Відрізнялося лише
поняття простору, на який поширюється онтологія. У класичний період це
була Природа. У некласичний період посилилися суб'єктивістські уявлення
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щодо предмета онтології. У цей період ідея побудови онтології почала
базуватися на принципі релятивності, вираженням якого став «принцип
онтологічної відносності» У. Куайна [382]. У постнекласичний період
предметом онтології стали розумові, штучно створені простори (освіта,
юриспруденція, бізнес тощо) [188, 772]. Саме в цей період з'явилися поняття
«метаонтологія» як опис найбільш загальних понять, що не залежать від
предметних сфер, «онтологія предметної галузі» як формальний опис
предметної сфери, що уточнює поняття, які визначені метаонтологією,
«онтологія конкретного завдання» як визначення загальної термінологічної
бази певного завдання або проблеми, що потребує вирішення.
Сучасні онтології є інструментом системного аналізу, який забезпечує
цілісне уявлення про сукупність понять, які характеризують предметну
галузь у цілому, а також існуючих між ними зв'язків. Згідно з твердженням
українських вчених [80; 143] під аналізом розуміється вид дослідження, за
якого реальний чи уявний об'єкт розчленовується на складові частини, після
чого досліджується ці елементи і зв'язки між ними.
У класичному розумінні онтологія – це вчення про абстрактні
визначення сутності. У некласичний період розвитку науки Г. Якобі та
С.Л. Франк визначають онтологію як нову предметну філософію буття [176].
У постнекласичний період онтологія перетворилася в інструмент системного
аналізу предметних сфер (Т. Грубер [830], У.Куайн [382], Н. Гуаріно [831]).
Онтологія, за Т. Грубером [831], являє собою опис знань у вигляді
класів і відносин між ними. Описи декларативних знань є складною
процедурою. Для позначення такої процедури Т. Грубер ввів термін
«концептуалізація», а сам опис назвав «специфікацією». Таким чином,
онтологія, на думку Т. Грубера, є специфікацією концептуалізації. Як
вважають дослідники Н. Ной та Д. Макгіннес, онтологія – це формальний
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опис понять певної предметної галузі у формі класів, а також властивостей
для кожного поняття [837]. Ці властивості містять описи різних якостей і
атрибутів понять у формі ролей і слотів, а також обмеження, які додаються
до властивостей. Останні називаються фацетами. Онтологія, таким чином,
стає інструментом формування баз даних і предметом інженерії знань [165;
307; 537].
Осяжна картина світу, яка формується в результаті пізнавальної
діяльності людини, складається за Ж.-П. Сартром, з уявлень про різні
предметні сфери і має специфічні відмінності в уявленні кожного індивіда,
групи, соціального прошарку [652]. Онтологічні системи покликані зробити
знання колективним надбанням широкого кола осіб, дати потужний
інструмент для фіксації, набуття і обробки знань, перевірки їх на
несуперечність та повноту. Саме з цієї причини з'являється можливість
виділяти, а якщо необхідно – протиставляти можливі світи в онтологічних
дослідженнях, наприклад

світ адвоката і світ злочинця. Онтологія в

постнекласичному розумінні дозволяє описати предметну сферу у вигляді
концептуальної моделі понять, пов'язаних між собою семантичними
відношеннями

[570].

Для

цього

будується

семантична

мережа

взаємопов'язаних об'єктів, яка наочно і зрозуміло представляє предметну
сферу, але, водночас володіє повнотою і абстрактністю для того, щоб стати
матеріалом для формальних операцій над ними із застосуванням сучасного
інжинірингу знань.
Неформально онтологія являє собою деякий опис поглядів на світ щодо
конкретної сфери інтересів. Цей опис складається з термінів і правил
використання цих термінів, що обмежують їх значення в рамках конкретної
сфери. На формальному рівні онтологія – це система, що складається з
набору понять і тверджень про ці поняття, на основі яких можна будувати
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класи, об'єкти, відносини між ними, а також функції. Основними
компонентами онтології, за Т.Грубером [830], є:
• класи чи поняття,
• відносини,
• функції,
• аксіоми.
Що стосується відношень у соціальному і природному середовищі, то
М.М. Бахтін пропонує таку їх класифікацію [72]:
• відношення між об'єктами;
• відношення між суб'єктом і об'єктом;
• відношення між суб'єктами.
М.М. Бахтін досить

точно визначив зміст

суб'єктно-суб'єктних,

суб'єктно-об'єктних і об'єктно-об'єктних відношень, які в цей час цілком
можуть розглядатися як онтологічні. Але за межами його класифікації
залишилися внутрішньосуб’єктні відношення. Адже саме вони визначають
відношення між внутрішнім і зовнішнім світом суб'єкта і являють собою
найвищу форму онтологічних зв'язків у метафізичному розумінні. У цих
умовах культура закріплює міжсуб'єктні і розмиває внутршньосуб'єктні
зв'язки людини. Саме вона встановлює межу розуміння суб'єктом свободи як
певної системи взаємних обмежень, прийнятих суб'єктами в загальних
інтересах суспільства або окремих соціальних, професійних або культурних
верств. Ці положення виявляються надзвичайно важливими в процесі аналізу
деонтологічної складової в системі ключових компетенцій.
Онтології в постнекласичному розумінні [175] дістала поширення для
вирішення проблем подання знань. Неформально такі онтології складаються
з термінів та правил, що обмежують використання цих термінів в межах
конкретної професійної галузі, а як вже зазначалося вище на формальному
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рівні онтологія – це система, що складається з набору понять і тверджень про
ці поняття, на основі яких можна будувати класи, об'єкти, відносини й
функції.
Оскільки в різних сферах можуть існувати різні розуміння одних і тих
самих термінів, онтології визначають угоду щодо значення термінів і стають
посередниками між рівнями подання інформації. Онтології існують в рамках
домовленостей між членами таких, як правило, фахових співтовариств,
наприклад, між медиками або юристами [537; 772]. З цього випливає, що
прикладом онтології є простий словник, глосарій або тезаурус, в якому
встановлюються відношення між термінами [149, 228]. Онтологію також
можна застосовувати як концептуальну основу комп'ютерних баз знань.
Онтології, зокрема, доають змогу програмним системам автоматично без
участі людини визначати зміст термінів, які використані для опису ресурсів і
зіставляти їх зміст зі змістом поставленого завдання. Для онтологій
характерні дві особливості: по-перше, вони можуть бути складними, і, подруге, можуть ідентифікувати шари понять, що відрізняються різним рівнем
абстрагування. Наприклад, можна визначити онтологію для певної наукової
дисципліни. Над нею можна створити онтологію інших наукових дисциплін,
які перебувають на стику із нею. Нижче можна встановити онтологію
навчального курсу для освоєння такої дисципліни, ще нижче – онтологію
окремого

завдання,

яка

виникає

в

процесі

освоєння

курсу.

Таку

диференціацію вгору і вниз можна продовжувати до нескінченності. Тому
необхідно розмежовувати онтології за типами, щоб організовувати їх у певні
структури. Міжнародна практика встановлює таку типологію онтологій у
сфері освіти [571]:
1.

загальні онтології, або онтології верхнього рівня (Generic

ontologies, Top-level categories);
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2.

предметно-орієнтовані

онтології

(Domain-oriented,

Domain-

specific ontologies, Domain generalizations);
3.

отології, орієнтовані на прикладне завдання (Task-oriented, Task-

specific, Task generalizations).
Онтологія

предметної

сфери

визначає

формальне

наближення

концептуалізації. Але, крім того, в онтології зафіксована та частина
концептуалізації, яка залежить від погляду на світ щодо конкретної сфери
інтересів.
У проектуванні онтологій умовно можна виділити два напрями.
Перший пов'язаний з поданням онтології як формальної системи, що
базується на математичних принципах, у тому числі на дескриптивній або
модальній логіці, другий – на використанні природної мови, її семантики і
обробці великих текстових масивів. У цей час такі підходи тісно
взаємодіють. Відбувається об'єднання лексичних онтологій з логічними
системами, які включають лінгвістичні знання.
Цей процес є результатом того, що аналіз предметної галузі стає
особливим видом наукової діяльності, в результаті якого виникає об'єктивне
знання. Об'єктивне знання предметної сфери є необхідною умовою
успішного вирішення завдань, що стоять перед суспільством. Системний
підхід полягає в розгляді предметної галузі з позицій закономірностей, які
притаманні їй як системному цілому в умовах взаємодії її складових частин,
а онтологічний принцип базується на поданні будь-якої фізичної або
розумової сутності у вигляді багаторівневої структури, всередині якої всі
об'єкти, процеси та явища можна розглядати як множини, що об'єднують у
класи більш дрібні складові цієї структури, їх ознак і зв'язків між ними.
Відповідно до цих уявлень у постнекласичний період були розроблені
конкретні методології, призначені для аналізу і проектування складних
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інформаційних систем. Найбільш відомою з них є та, яка отримала назву
SMEE (Structured Methodology for Elicitation of Expertise) [229].
Онтологічний підход у науці про освіту зумовив появу безлічі проблем
[77]. Перша проблема полягає в пошуку співвідношення між «класичною»,
«некласичною» і «постнекласичною» логікою наукових досліджень в
педагогіці. Ця проблема виникла у зв'язку зі становленням у 90-х рр.
минулого століття так званого парадигмального підходу, який, по суті, є
продуктом методології позитивістської і постпозитивістської «філософії
мови», що належить Л. Вітгенштейну, Т. Куну та І. Лакатосу [175]. Якщо
традиційна історіографія причину розвитку педагогічної науки вбачала у
виключно соціально-політичних мотивах, то парадигмальний підхід зводив їх
до послідовної зміни абстрактних «мовних кодів», які належать:
– «класичній педагогіці», що відповідає нормам і уявленням державної
системи освіти;
– «некласичній педагогіці», що виникла як педагогічна реакція
суспільства, що перебуває в процесі перетворення;
– «постнекласичній

педагогіці»,

яка

розглядається

як

наслідок

постіндустріального розвитку суспільства.
Відповідно до уявлень послідовників парадигмального підходу [96]
людське пізнання не абсолютне і не універсальне. Воно покладено в основу
онтологічної ситуації і онтологічного статусу самого суб'єкта пізнання. У
зв'язку зі змінами онтологічної ситуації можуть принципово змінюватися
спрямованість і методи пізнання. В одному випадку пізнання базується на
набутті деяких узагальнюючих вербально-логічних образів. Це є процесом
розуміння, в другому випадку базовим виявляється зіставлення ситуації з
такою, що була наявною в минулому. Це процес впізнавання або
ідентифікації. Але можлива ситуація, коли апріорна розумова модель,
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концепція або план дії апробуються і змінюються у зв'язку з певною
життєвою або професійною діяльністю. Саме цей процес пов'язаний з
онтологією.
Особливий статус логіка пізнання отримала у зв’язку із процесами
проектування та реформування освітніх систем, потреба в яких стає ознакою
часу. При цьому аналізу має підлягати не лише сьогоднішня ситуація в
пізнанні або існуючі в ній тенденції, а й можливі наслідки прийнятих рішень
у віддаленому майбутньому. Таким чином, можна стверджувати, що кожна
освітня ситуація породжує свій особливий модус наукового пізнання і
рефлексії. У зв'язку з цим експлікація стійких типів науково-педагогічного
пізнання видається одним з найбільш актуальних завдань філософії
педагогіки як прикладної науки.
У зв'язку з цим слід відзначити наявність у сучасній історії науковопедагогічної думки трьох логік, які істотно відрізняються між собою. Перша
з них базується на ідеях Аристотеля та характеризується як метафізична. В її
основу покладено виявлення структурної матриці мови, що відображається в
системі науково-філософських категорій [175].
Друга логіка пізнання, яку можна назвати діалектичною, сягає часів
Г. Геґеля, який розглядає процес пізнання як ситуацію піднесеного вченого
діалогу, під час якого кожна теза може бути спростована або доповнена
антитезою. Тому справжній результат пізнання виникає не інакше як у
процесі розв’язання суперечностей, що виникають, і синтезу нових
узагальнених уявлень [155].
Третя логіка пізнання, що представлена у філософських працях кінця
XIX–XX ст., на думку А. Бермуса, може бути визначена як феноменологічна
[77]. Тут йдеться не про пізнання, а про осягнення сенсу кожного феномена.
Іншими словами, відбувається зсув з процесу отримання знань (знання вже
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перебувають у надлишку) на їх осмислення. Проте, А. Бермус не пов'язує цей
процес набуттям компетентностей, з впливом внутрішнього світу суб'єкта на
процес осмислення й сприйняття фактів.
Але спочатку слід визначити місце і роль онтології в педагогічних
дослідженнях сьогодення.
Цілком зрозуміло, що онтологічний підхід у випадку застосування його
до освітньої сфери потребує певного рівня модифікації. Це пов'язано,
зокрема, і з досить глибокою ступенем деталізацією компетентнісного
підходу

в

системі

освіти.

На

сьогодні

існує

тенденція

поділяти

компетентності на такі, що базуються [280]:
а) на параметрах особистості;
б) на виконанні певних завдань;
в) на здійсненні виробничої діяльності;
г) на управлінні результатами діяльності.
У працях інших провідних учених (А.Хутірський [766], Т.Грубер [830],
І.Зимня

[279])

простежується

тенденція

до

побудови

ієрархії

компетентностей. Зазвичай мається – трирівневі ієрархії. Таке уявлення
досить повно відображає специфіку освітньої сфери. Проте в нашому
уявленні згідно із структурно-онтологічними аналізом воно потребує певної
модифікації. Технологічно видається зручним в онтології верхнього рівня
об'єднати ключові і загальнопредметні компетентності, а предметні через їх
множинність відображати у формі бібліотеки онтологій. При цьому слід
розмежовувати універсальний і освітній підходи до визначення предметної
галузі. Універсальний підхід дає широке визначення, адже під предметом тут
мається на увазі галузь людської діяльності. Освітній підхід як предмет
розглядає навчальний курс у конкретному вузькому плані.
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Побудова онтологій у педагогіці є актуальним і складним науковопрактичним видом діяльності. Складність цієї діяльності визначається
наявністю великої кількості міжпредметних і міждисциплінарних зв'язків у
педагогіці і різними цілями тих, хто ними користується: вчених, педагогівпрактиків, працівників кадрових служб та агенцій у різних сферах соціальної
або службової діяльності. Ще більш актуальною є побудова та дослідження
онтологій у сфері вищої освіти з урахуванням компетентнісного підходу.
Велика увага в педагогіці приділяється побудові онтологічних моделей.
Зокрема, в дослідженні О. Топоркової [722] пропонуються моделі, які
передбачають такі види онтологій:
–

верхнього рівня, що фіксують загальне уявлення щодо сутностей

освітнього процесу в цілому;
–

предметних сфер, що містять загальні знання щодо сутності в

конкретних сферах освітнього процесу;
–

прикладні, що містять конкретні вимоги стосовно сутностей у

конкретному освітнього процесі;
Недоліком цього підходу є розчинення суб'єктів освітнього процесу
серед інших сутностей, що не дає змогу ефективно будувати модель фахівця.
Інше уявлення про склад і призначення онтологічних моделей в освіті
запропоновано М. Болдіною [91]:
1. Модель освітнього стандарту, яка містить знання про освітні
дисципліни, компетентності, які формуються нею і входять до робочої
програми дисципліни (субкомпетентностей).
2.

Модель

поля

знань,

що

містить

знання

про

залежності

компетентностей і субкомпетентностей один від одного.
3. Модель учня, яка містить знання щодо того, хто навчається,
включаючи його персональні характеристики і переваги, а також модель поля
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поточних знань студента.
4. Модель освітнього ресурсу, що містить знання про освітні ресурси,
включаючи їх бібліографічні дані, набір охоплюються об'єднанням ресурсів в
освітні колекції.
5. Модель прецеденту, що забезпечує підтримку обраних методів і
алгоритмів при побудові персоніфікованих освітніх колекцій.
Як вважають вищезазначені автори [91; 723], такі моделі повинні мати
метаонтологічний рівень з використанням зв'язків включення, відносин і
залежності. Метаонтологічна модель повинна забезпечувати підтримку
пошуку освітніх ресурсів відповідно до цілей навчання, особистих уподобань
й характеристиками користувача, з використанням алгоритму міркувань щодо
прецедентів.
Уважаємо, що ці автори необґрунтовано вводять поняття «метаонтологія» й «субкомпетенція». Крім того, перелік зв'язків, пропонованих
ними

(«включення»,

«відношення»,

«залежність»),

виявляється

дуже

обмеженим. Підлягає сумніву виділення моделі прецедента в окремий клас.
На нашу думку, персоніфікація має здійснюватися в кожній моделі освітнього
ресурсу, що дає дає підстави для об'єднання моделей освітнього ресурсу і
прецеденту.
Пропонуючи онтологічну модель, автори, по суті, називають мету, до
якої закликають прагнути. Тому слід обережно ставитися до цих визначень.
На рис. 2.9 – 2.10 наведено приклади онтологій, що відображають стан
наукової думки в цій галузі, у яких для наочності відображаються тільки
класи і зв'язки між ними. Аналіз свідчить, що наведені класи не
відображають сутності, які могли б бути пов'язані з найважливішими
процесами професійної освіти, а зв'язки між ними не містять відносин
повинності, обов'язків й відповідальності. Проте, на підставі аналізу наукової
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літератури можна стверджувати, що таке становище є типовим для
методології побудови онтологій та онтологічних моделей у сучасній
педагогічній науці.
Звертає на себе увагу те, що Н. Гуаріано (рис. 2.9) обійшлася
невеликою кількістю типів зв'язків між концептами такої широкої галузі
людської діяльності, якою є наука [832].
На рис. 2.10 відображена спроба побудови онтологічної моделі
навчальної дисципліни [11]. Однак, ця модель також не відображає повною
мірою місця і ролі деонтологічної складової освітнього процесу.
Слід зазначити, що ідея використання онтологій для семантичного
подання певної предметної галузі не є новою. Найбільший інтерес до цього
виявили розробники дистанційних курсів навчання. Серед них слід називати
В. Келеберду [325], С. Лапшина [409], українських учених М. Глибовця,
О.Марченко, А.Никоненко [165] та багатьох інших. Ці дослідження базуються
на використанні Семантичного Веба як основи для функціонування
відкритих освітніх систем. Семантичний Веб – поняття, яке введене
англійським

професором

Тімом

загальнодоступну

глобальну

сформована

базі

на

Бернерс-Лі

семантичну

Інтернету

[840],

мережу,

шляхом

яка

подання

являє
повинна

собою
бути

інформації

стандартизованому вигляді, придатному для машинної обробки.

у
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Установа
Здійснює
Перебуває

Діяльність
Здійснює

Бере участь
Володіє

Проект

Автор

Бере участь

Бере участь

Створює

Створює

Конференція
Створює

Публікація

Створює
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Включає

Методика

Рис. 2.9 Структура онтології наукової діяльності
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Рис. 2.10 Структура онтологічної моделі навчальної дисципліни
Але

не

лише

використання

онтологій

для

побудови

систем

дистанційного навчання і Семантичного Вебу для цього становлять інтерес
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для дослідників. Зокрема, М. Ронкетті та Й. Сант з італійського університету
у Тренті запропонували систему управління навчальними програмами на
підставі онтологічного підходу [841]. Онтології, за М. Ронкетті та Й. Сантом,
забезпечують можливість класифікувати широкі аспекти реального світу.
Передбачається в найближчому майбутньому створювати навчальні курси,
навчальні предмети і освітні процеси, які використовують класифікацію
предметних

сфер.

Пропонується

застосовувати

онтологію

також

як

інструмент для управління та моніторингу повного курсу навчання. Зокрема,
якщо побудувати домен онтології повного курсу навчання (тобто програму) і
визначити

теми,

легко

забезпечити

менеджера

(наприклад

декана)

інструментом для перевірки збігу між окремими курсами, виявлення галузей,
які не охоплені, і можливість запозичення з інших курсів в інших школах тієї
ж

установи.

Застосування

онтологічного

підходу

для

подання

компетентностей запропоноване Р. Паккетом [839]. У своїй роботі він
сформував визначення, які дають змогу розробити та обґрунтувати онтології,
що надають більш точний сенс поняттю компетентності. Потім на основі цієї
онтології, визначаються інструменти і послуги для забезпечення основ
управління компетентностями.
На рис. 2.11 показано місце деонтологічної складової в ключових та
предметних компетнтностях. Установлено, що предметні (професійні)
компетентності мають множинний характер: кожна професія вимагає
наявності певних компетенцій. Це позначається і на складі деонтологічних
елементів. Множинний характер професійних компетентностей забезпечує
ефективність

використання

формування

[307].

онтологічного інжинірингу у процесі їх

Онтологічний

інжиніринг

передбачає

глибокий

структурний аналіз предметної галузі, який полягає в отриманні і
структуруванні знань, забезпечує формалізований опис предметної сфери
діяльності, її цілі та завдання [571], відкриває можливості для автоматизації
процесів побудови і аналізу сутності професійних компетентностей та місця
в них деонтологічної складової.
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Рис. 2.11 Місце деонтологічної складової й онтологічного інжинірингу
в системі професійних компетентностей
У

публікації

Дж.Стадера

та

А.Макінтоша

[842]

пропонується

застосовувати онтології для управління персоналом. Такий підхід дав змогу
інтегрувати компетентності персоналу і пов'язувати їх з процесами і
функціями організації або підрозділу. В цьому разі використовуються в
основному два підходи. Перший з них пов'язаний з описом завдань або
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очікуваних результатів діяльності, другий – з описом поведінки. У другому
випадку компетентність служить для того, щоб визначити належну та
ефективну поведінку персоналу.
Слід додати, що існує проблема онтологічного невідповідності
освітньої та професійної галузей знань. До того ж ні проект ТRACE, який
реалізується ЄС в інтересах гармонізації рамок кваліфікацій, ні стандарт
SWEBOK ISI 19759-2005, розроблений ISO, який описує знання, що повинен
мати фахівець, який вже пропрацював кілька років у конкретній галузі, не в
змозі подолати діалектичних суперечностей між змістом компетентностей в
освітній і професійній сферах діяльності. На жаль, онтології, що спрямовані
на побудову навчальних планів з урахуванням вимог кадрових служб та
агенцій, оперують вузьким колом типів зв’язків між концептами, які не
містять відношень належного й обов’язкового.
У результаті був накопичений певний досвід, який згодом був
використаний під час створення онтологічних інструментів і систем. Саме в
рамках цих методологій були виділені основні компоненти, які, на думку
більшості дослідників, покликані відображати широкий спектр відносини в
осяжних світах соціальних відносин. Багато з них вважає, що різноманітність
цих світів значною мірою базується на етичних поглядах соціальних і
професійних груп.
Найважливішим поняття у педагогіці є цілісність – узагальнена
характеристика процесів і об'єктів, що мають складну внутрішню структуру.
Цілісність сприйняття – це властивість, яка полягає в тому, що всякий
процес, об'єкт, предметна ситуація сприймаються як стійке системне ціле,
навіть якщо деякі його частини у певний момент з тієї чи іншої причини не
спостерігаються.

На

цілісність

сприйняття

вперше

звернули

увагу

представники гештальт-психології (Макс Вертгеймер, Вольфганг Келер,
Курт Коффка та ін.), їм же належить доказ важливості ціліснісної властивості
сприйняття. Завдяки цілісності оточення сприймається як деякий спеціально
організований світ, а не як хаотичне скупчення фактів і явищ.
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Цілісність у педагогіці — це деяка синтетична якість, що характеризує
вищий рівень її розвитку, оскільки цілісна, гармонійна особистість може бути
сформована лише в цілісному педагогічному процесі.
Тому в нашому розумінні завдання цілісного педагогічного процесу
полягає в тому, щоб сформувати у тих, хто навчається, цілісне уявлення
щодо структури

того

професійного світу,

в

якому їм

доведеться

реалізовувати в майбутньому власну життєтворчість. Саме так, на нашу
думку,

має

забезпечуватися

формування

деонтологічної

складової

компетентності фахівця із організації захисту інформації з обмеженим
доступом у системі вищої освіти України
Співвідношення, які характеризують співвідношення цілісності і
компетентності у професійному навчанні, відображені на рис. 2.12.

Цілісность
Цілісне сприйняття
Онтологія професійного світу

Професійний
світ захисту
інформації з
обмеженим
доступом

Педагогічний процес професійної підготовки

Компетентний фахівець із
організації захисту інформації

Рис. 2.11 Співвідношення в системі «цілісність – онтологія –
компетентнісний фахівець»
Вища освіта формує у випускника картину світу, яка несе на собі
відбиток опанованих ним навчальних предметів. Але картина світу також
безпосередньо пов'язана зі світоглядом, ціннісними основами професійної
діяльності. Ось чому картина, образ світу професійної діяльності, досвід,
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якщо він представлений у своїй онтологічній цілісності, стає опорою для
пізнання та особистісного вдосконалення.
Однією з найважливіших проблем становлення професіонала є
формування образу світу, який проявляється на особистісно-індивідуальному
рівні і визначає всі можливі способи взаємодії людини з навколишнім світом.
«Образ Світу» – це, на думку А.Н.Леонтьєва [417], цілісна система уявлень
людини про себе, про світ і свою діяльність.
Зокрема, О. Артем'єва [45] підкреслює, що професіонали (в цьому
випадку мається на увазі професійне становлення) сприймають свою
професію як спосіб життя, набуваючи особливого бачення навколишнього
світу, особливу його категоризацію, особливе ставлення до її об'єктів,
предметів, відносин, норм, права, обов'язків і відповідальності, а іноді і до
знань.
В

образі

світу,

за

визначенням

А. Леонтьєва,

виявляються

інтегрованими в цілісну єдність три види знань: теоретичні, у вигляді
теоретичної моделі наукової картини світу; предпосилкові, що являють
собою світогляд людини; буденні, що наповнюють теоретичну модель
чуттєвими образами.
У нашому уявленні образ світу можна визначити не як систему знань, а
як систему уявлень і переконань, які є результатом освітнього процесу і,
одночасно, базованих на особистісних якостях, що мають психофізіологічну
природу. Тому кожен з нас має власний образ світу, картину світу, що має
безліч прогалин, неточностей, ілюзій. Завданням системи освіти є виявлення,
доповнення та виправлення цих прогалин і неточностей.
Дисертаційне дослідження виконано в руслі аксіологічного підходу
(А.Д.Александров [2], О.В.Деміна [207], А.Маслоу [482], В.І.Луговий [440],
Т.Страва [700], Т.А. Ольхова [559]). Згідно з аксіологічною концепцією
особливе значення в цей час набуває деонтологічна складова образу світу як
об'єктивна цінність, укладена в самому собі, у своїх можливостях, своєї
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життєвої перспективи. В цілому педагогічний аспект проблеми ціннісних
орієнтацій полягає в тому, щоб широкий спектр об'єктивних цінностей світу
(норми моралі, обов'язку, патріотизму, праці, служіння державним і
громадським інтересам, відданості та відповідальності) зробити предметом
усвідомлення й рефлексії як особливої потреби особистості. Тільки в цьому
випадку цінності виступлять в якості регуляторів деонтологічної поведінки
сьогодні і майбутньому. Ціннісні орієнтації – це інтегративне утворення, що
характеризує цілісну особистість, її спрямованість.
Ціннісне ставлення пронизує всі сфери людської діяльності і є основою
формування образу професійного світу. Процес орієнтації на цінності
сучасного світу – складний, суперечливий і водночас закономірний.
Найважливішою його складовою є орієнтація в структурі професійних
цінностей. Поняття онтології в усі часи було пов'язане з реаліями образу
світу. Онтологія являє собою найбільш потужний інструмент для опису
картини світу, який неодноразово використовувався для опису професійних
світів [330].
Тому на сучасному етапі потрібно створити особливий структурноонтологічний підхід, який ми і намагалися зробити в рамках цього
дослідження. Центральною ідеєю структурно-онтологічного підходу стала
побудова ієрархічної структури понять обов’язку та належної поведінки з
урахуванням гуманітарних цінностей і предметних знань фахівця із
організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Пропонований структурно-онтологічний підхід слід відрізняти від
системно-онтологічного, який сягає ще античних часів Аристотеля і Платона.
У постнекласичний період цей підхід отримав розвиток у роботах
українських учених О.В. Палагіна і М.Г. Петренка в рамках інженерії знань
[570].

Основною

ідеєю

системно-онтологічного

підходу

є

розробка

онтологічних засобів підтримки вирішення прикладних завдань шляхом
виявлення системних компонент, які формалізуються на рівні онтології
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об'єктів, процесів і завдань.
Структурно-онтологічний

підхід,

що

пропонується,

кардинально

відрізняється і від семіотико-онтологічного, який розвивається останнім
часом як концептуальна основа організації освітнього процесу. В основу
цього підходу покладене слово як центральний компонент навчального
середовища, а сам підхід, на думку О.М. Топоркової [722], дає змогу
забезпечити адаптивність навчання того, хто навчається, у навчальному
середовищі. У межах цього підходу виділено також особливий вид системної
інтеграції міждисциплінарних знань – інтеграцію на лінгвістичному рівні.
Ключовою особливістю структурно-онтологічного підходу є те, що він
дає змогу представити знання про сутності і явища світу професії так, що
вони стають придатними для реалізації життєдіяльності (в тому числі
самовдосконалення) майбутнього фахівця в реальному світі.
Предметною сферою під час проведення структурно-онтологічного
аналізу є структура деонтологічної складової компетентності фахівця із
організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Раніше було доведено, що цілісність є головним концептом у процесі
формування деонтологічної компетентності фахівця із організації захисту
інформації з обмеженим доступом. З цієї причини саме структура
професійного світу набуває настільки великого значення в пропонованому
онтологічному підході. Структура ця надзвичайна складна. На рис. 2.13
наведений її спрощений графічний варіант.
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Рис. 2.13 Онтологічна структура професійного світу захисту інформації з обмеженим доступом
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Як було показано вище, поняття «онтологія» і «світ» (фізичний або
мислимий) тісно пов'язані. Цілісне уявлення про професійний світ формує
професійну компетентність фахівця.
Професійний світ захисту інформації з обмеженим доступом містить
сутності, які являють собою концепти онтологічної структури. У першому
ряду концептів виділяються цінності як щось таке, що об'єднує цей
професійний світ, робить його цілісним. Суб'єкти є діяльнісною частиною
професійного світу. Центральне місце серед суб'єктів займає фахівець,
компетентність якого забезпечує життєздатність світу («Я-концепція» згідно
із твердженнями видатного українського науковця І.Беха [79]). Між фахівцем
та іншими суб’єктами у світі можуть бути суб'єкт-суб'єктні або суб'єктоб'єктні зв'язки. Інформація є об'єктом діяльності в цьому світі. Процеси і
явища можуть існувати і незалежно від дій суб'єктів. Крім цього світу
існують й інші світи, часто ворожі, в яких існують свої цінності, суб'єкти та
процеси. В сукупності вони створюють загрози для інформації з обмеженим
доступом. Крім того, загрози можуть породжувати інші суб'єкти, процеси і
явища, які реально присутні в цьому світі, причому останні набувають
великого значення у зв'язку з поширенням комп'ютерних мереж.
Завданням спеціаліста є запобігати всім загрозам і усувати
результати їх дій. Для цього фахівець повинен володіти необхідним набором
компетентностей, які породжуються вимогами, що виникають під. впливом
процесів і явищ, які відбуваються у певному професійному світі. Вимоги
формують обов'язки, обов'язки породжують відповідальність. Обов'язки і
відповідальність не можуть існувати, якщо відсутні права. Це зумовило
необхідність введення концепту «право».
Приймаючи рішення і здійснюючи дії, компетентний фахівець
повинен виходити з власних можливостей і враховувати ризик. При цьому
можливості формуються на підставі наявності у фахівця необхідних
особистих якостей, відповідних знань щодо організаційно-методичних і
технічних методів та засобів захисту інформації з обмеженим доступом,
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наявності самих цих методів і засобів, а також участі інших суб'єктів цього
професійного світу.
Але головним є глибина сприйняття фахівцем цінностей цього
професійного світу, без якого жодне знання, жодні права і можливості не
можуть бути ефективно застосовані, не зважаючи на наявність обов'язків,
відповідних інструментів і розуміння відповідальності. Проте сприйняття
цінностей тісно пов'язане з аксіологією. Ключовими поняттями сучасної
аксіології є «цінність», «ціннісна орієнтація», «ціннісна установка»,
«ціннісне ставлення». Ціннісне ставлення людини до дійсності стало
предметом пізнавальної діяльності в роботах І. Канта та Д. Юма [315, 808]. За
твердженням М. Гайдеггера [693], цінності існують у двох формах:
суб'єктивної (особистісної) і об'єктивної (суспільної). Їх сприйняття має
моральну і навіть духовну основу. В нашому розумінні суб'єктивна форма
може включати цінності, які визначаються індивідуальними інтересами
суб'єкта. У професійній діяльності це призводить до того, що цілі власне
професійної діяльності відходять на другий план. Це неминуче спричиняє
зниження результатів діяльності. Об'єктивна форма сприйняття цінностей,
навпаки,

забезпечує

професійної

стійке

діяльності.

Це

відтворення
означає,

нормативних

що

в

системі

характеристик
професійних

компетентностей необхідне чітке виділення ціннісного компонента, що має
деонтологічні ознаки, як системоутворюючого елемента.
Вироблення об'єктивної форми ціннісного сприйняття професійної
діяльності була предметом філософських роздумів в усі часи. Наприклад,
ціннісне визначення професійної діяльності лікарів були описані в «клятві
Гіппократа», на основі положень якої виховувалося багато поколінь лікарів.
Для інших професій були визначені численні деонтологічні кодекси (див.
розд. 1). Усе це дає змогу застосувати структурно-онтологічний підхід для
виявлення онтологічної сутності феномену деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом. В
результаті онтологічна сутність феномену деонтологічної компетентності
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фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом була
визначена як сукупність обізнаності, сприйняття професійних цінностей та
наявності необхідних особистих психофізіологічних здібностей.
У цьому визначенні нами свідомо вжито термін «обізнаність» замість
очікуваного «знання». Він повинен відобразити те, що знання невичерпні,
вони не можуть бути отримані у повному обсязі у вищому навчальному
закладі. Застосування терміна «обізнаність» спонукає майбутнього фахівця
до самовдосконалення знань, саморозвитку, які так конче необхідні в такому
динамічному і стрімкому професійному світі, яким є світ захисту інформації.
Як і будь-яка онтологія, структурно-онтологічний підхід оперує
класами,

підкласами,

екземплярами,

слотами

і

фасетами.

Термін

«структурно» відображає те, що в нашій онтології як у деякій базі знань
особлива увага приділяється структурі знань. На нашу думку, майбутній
спеціаліст повинен отримувати не безліч знань, а бачення досить чіткої
структури, яка повинна наповнюватися знаннями у міру адаптації і набуття
власного досвіду.
Клас – це важливе поняття, що містить деяку сукупність більш простих
подібних понять. До складу класу можуть входити підкласи і екземпляри.
Екземпляр – це просте поняття, яке входить у клас і не містить складових.
Деяким важливим поняттям може присвоюватися статус класу незважаючи
на те, що вони не мають екземплярів. Такі класи називаються порожніми.
Втім, в одній і тій же самій онтології один і той самий клас може мати або не
мати екземплярів. Це залежить від сфери застосування однієї і тієї ж самої
онтології. Якщо, наприклад, онтологія застосовується в процесі підготовки
навчального курсу, то деякі класи можуть бути порожніми, щоб згідно з
принципами суб'єктності в педагогіці не обмежувати ініціативу педагога.
Коли ця сама онтологія використовується для діагностики результатів
навчання, бажано наповнити її класи максимальною кількістю екземплярів.
У низці випадків до класу додаються атрибути або слоти. Наприклад,
атрибутом

класу

«Загрози»

може

служити

слот

«порушення
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конфіденційності». Справа в тому, що, крім порушення конфіденційності
можуть існувати загрози цілісності і загрози доступності інформації, але вони
вимагають іншої системи знань та іншого рівня захисту, і тому в нашій
онтології необхідно таке уточнення. Отже, слоти описують ролі, які
відіграють поняття (класи) кожної конкретної онтології.
Якщо необхідно та можливо дати якісну або кількісну характеристику
класу або примірнику, або якось інакше визначити межі застосування їх
атрибутів, використовуються фацети. Наприклад, фацетами для поняття
«обізнаність» є «критичний», «достатній», «високий».
Зазвичай при побудові онтологій предметних галузей для опису таких
відносин використовуються оператори дескриптивної логіки, яка створює
певні зручності у процесах пошуку в онтологічних базах знань. Але в
структурно-онтологічному

підході,

орієнтованому

на

деонтологічну

складову, характер відносин має деонтичну модальність. Тож, як показав
аналіз, для побудови моделі змісту деонтологічної складової ключових
компетентностей дескриптивна логіка є не ефективною, оскільки вона була
створена для побудови інформаційно-пошукових систем. Нами було
запропоновано використовувати для опису зв'язків між концептами
онтологічної моделі деонтичну логіку спільно із дескриптивною. Таке
рішення є новим і раніше в практиці онтологічного моделювання не
застосовувалося. Деонтична логіка являє собою розділ сучасної некласичної
логіки. Вона оперує поняттями «дозволено», «обов'язково», «заборонено» та
їх модифікаціями. Деонтична логіка вивчає логічні зв'язки суджень і
висловлювань, пов'язаних з поняттями обов’язку та належної поведінки. В
останні десятиліття деонтична логіка бурхливо розвивається, включаючи в
свою орбіту нові й нові групи модальних понять. Це ставить її у центр
сучасних логічних досліджень [157].
При вживанні базових понять деонтичної логіки завжди мається на
увазі конкретно визначена нормативна система, яка накладає обов'язок, надає
дозвіл тощо й виражається в нашому випадку відносинами типу «повинен
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знати», «повинен вміти», «повинен мати», «повинен враховувати», «повинен
діяти», «повинен передбачати» тощо. Застосування деонтичної логіки сприяє
розумінню логічних законів належного, яке необхідне для вирішення питань
щодо його місця і ролі в науковому та іншому знаннях, про взаємні зв'язки
норм і оцінок, норм і висловлювань, що застосовуються для опису
компетентностей. Знання логічних законів, яким підпорядковується моральне
і будь-яке інше міркування, дає змогу зробити більш зрозумілими уявлення
про шляхи і методи формування компетентностей.
У процесі досліджень розроблено структурно-онтологічний підхід до
виявлення сутності феномену деонтологічної компетентності фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом. В основу підходу
покладена ідея цілісності сприйняття професійного світу майбутнім фахівцем
із організації захисту інформації з обмеженим доступом, яка слугує
подоланню розриву між традиціями вищої школи та вимогами професійного
середовища.
Інструментом, який забезпечує цілісність сприйняття майбутніми
фахівцями цінностей професійної діяльності, стало введення поняття
«професійний світ» або «світ професії». Концепт «світ професії» дав змогу
ввести в обіг поняття «обізнаність», «сприйняття» та «здібність». Поняття
«обізнаність» ширше, ніж «знайомство», й вужче, ніж «знання», адже знання
невичерпні. Поняття «обізнаність», як було зазначено вище, спонукає
майбутнього фахівця до самовдосконалення знань, саморозвитку. Поняття
«сприйняття» тут має сенс не чуттєвого, а глибоко духовного прийняття,
розуміння, осягнення, осмислення, глибоко духовного погодження (рос. – не
«восприятие», а «воспринятие»). Поняття «здібність» тут слід визначати як
певний набір природних задатків та схильностей щодо виконання певної
професійної діяльності.
Застосування структурно-онтологічного підходу має такі переваги:
• такий онтологічний опис є універсальним і може представляти різні
аспекти професійного світу фахівця із організації захисту інформації з

163
обмеженим доступом – від системи професійних знань до сукупності
особистісних якостей;
• структурно-онтологічний опис застосовується на різних рівнях
деталізації – від базових категорій менеджменту безпеки до рівня
професіограм на прикладному рівні;
• такий опис легко адаптується і доповнюється, при цьому глибина
опрацьовування окремих аспектів визначається практичними потребами і не
регламентована методологічно;
• структурно-онтологічний опис дає змогу вибудовувати взаємозв'язок
окремих складових і спрощує сприйняття професійного світу фахівця у всій
сукупності компетентностей;
• такий опис інтегрує поняття різних аспектів захисту інформації з
обмеженим доступом та систематизує понятійний апарат.
У результаті застосування запропонованого підходу для опису об'єктів
і їх властивостей предметна галузь визначається як складна ієрархічна база
знань, що дає змогу застосовувати інтелектуальну обробку даних із
використанням

передових

засобів

інженерії

знань

і,

зокрема,

інтелектуального редактора онтологій «PROTEGE».
2.5. Синергетичний підхід як методологічна основа формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом
Онтологічний підхід досить чітко описує певні деонтологічні сутності і
їх взаємозв'язки, але мало придатний для опису процесу формування
деонтологічної компетентності як феномену професійної освіти. Тому
педагогіка в наш час все частіше звертається до ідей синергетики.
Під синергетикою розуміють теорію, предметом якої є вивчення
систем, що складаються з безлічі елементів, взаємодія яких приводить до
виникнення впорядкованих структур [228; 377].
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Синергетика виявилася таким напрямом у науці, який відразу ж став
застосовуватися дослідникам і фахівцям в галузі ядерної фізики, генетики та
інших природничих науках. Синергетика дала змогу пояснити механізми
слабких впливів, сукупність яких здатна призводити до кардинальних і
незворотних змін складних систем. Як певна метанаука синергетика дала
поштовх для розвитку нових стратегій і нових стилів мислення, змінила
колишні уявлення про причинно-наслідкові зв'язки, показала, що і слабкі
впливи можуть привести до кардинальних змін у складних системах [108].
Слід зазначити, що практично в усіх природничих науках так чи інакше
навчилися застосовувати основні положення синергетики у своїх предметних
галузях. Це не стосується гуманітарних наук, де застосування ідей
синергетики до цього часу підлягає сумніву [202]. Якщо на рівні прикладних
гуманітарних

досліджень

ідеї

синергетики

вже

досить

активно

застосовуються, то на концептуальному рівні все ще тривають дискусії про
правомірність використання синергетичного підходу. Свого часу І. Пригожин
і В. Стенгерс відзначили неминучість проникнення синергетики у сферу
соціальних досліджень. Але одночасно вони попередили про небезпеку
сліпого запозичення соціальними науками понять і методів синергетики:
«...поняття

структурної

стійкості

знаходить

широке

застосування

в

соціальних проблемах. Проте, щоразу йдеться про потужне спрощення
реальної ситуації» [610].
Згідно з висловлюванням В. Пригожина, одного із засновників
синергетики, «… сьогодні ми знаємо, що збільшення ентропії не зводиться до
збільшення безладу, оскільки порядок і безладдя виникають і існують
одночасно». У рамках синергетичних уявлень у живій і неживій природі
постійно відбувається автономна самоорганізація, тобто перехід з одного
впорядкованого стану в інший. Але цей перехід супроводжується станом
хаосу, коли найменша флуктуація одного або кількох параметрів або впливів
призводить

до

складних

перетворень.

За

словами

іншого

корифея

синергетики Р. Хакена, «... в багатьох випадках самоорганізація виникає з
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хаотичних станів» [753]. За оцінкою О.М. Князєвої та С.П. Курдюмова,
«...хаос – це не завжди фактор руйнування, а сила, що виводить на ...
тенденцію самоструктурування нелінійної середовища [335, 401]. І так само
далі: «В процесах самоорганізації відкритих нелінійних систем явним чином
виявляється подвійна природа хаосу. Він то конструктивний, то руйнівний».
«Порядок виникає завдяки хаосу і із нього, хаос покладений в основу виходу
на одну з тенденцій самоструктурування складної системи... Складні
структури, що виникають, лише відносно стійкі. Тривалий час, вддалено від
моменту загострення, вони існують метастабільно. Але поблизу моменту
загострення вони мають тенденцію спонтанно розпадатися, тому стають
чутливими до малих збурень, флуктуації».
Не залишилися осторонь і педагогіка, принаймні, в організації
освітнього процесу. Справа в тому, що поведінка учнів на початкових стадіях
навчання значною мірою характеризується безладом і хаосом [434, 740].
У синергетичному розумінні освіта – це самоорганізація людини як
цілісної, впорядкованої системи, яка коеволюціонує з ідеалами культури в
сучасному світі [147]. Значення синергетики для системи освіти полягає в
тому, що вона вивчає закономірності саморозвитку і самоорганізації різних
систем, що перебувають в умовах нестабільності [402; 434]. Іншими словами,
найбільш загальною закономірністю систем, що вивчаються синергетикою, є
те, що структура системи в критичних точках змінюється стрибкоподібно.
Як синергетичні засади

ефективного розвитку системи освіти

відповідно до ідей Рабоша [628] слід розглядати принципи коеволюції та
кооперації. Принцип коеволюції полягає в тому, що згідно з ідеями
синергетики освітня система має бути вбудована у певне соціальне і
культурне середовище, постійно відчувати себе складовою частиною
життєвого простору, бути особливо чутливою до внутрішніх і зовнішніх
збурень у суспільстві. Принцип кооперативності стосовно системи освіти
полягає в забезпеченні взаємодії суб'єктів освітнього процесу. Свого часу,
один з батьків кібернетики, Н. Вінер намагався розробити модель навчання,
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що функціонує на принципах самоорганізації [133]. Суть її полягала в тому,
що вчителем щоразу ставав учень, який краще за всіх засвоїв урок. У
результаті в колективі виникають спільні дії, новий порядок, кооперативний
ефект. У зв'язку із цим не зайвим було б згадати так званий «бригадний»
спосіб навчання, що так і не залишився на стадії експерименту,
започаткованого на зорі радянської влади і був згодом забутий. Синергетика
стверджує, що виникнення нового ладу, нового стану системи можливо лише
завдяки внутрішнім тенденціям і властивостями, що не виключає впливу
зовнішнього «організатора» [628].
У контексті Болонського процесу освітні технології будуються на
принципах демократизації та гуманітаризації. Це проявляється в необхідності
тому, хто навчається, самому проектувати власну освітню стратегію,
формувати плани своєї освіти. Вища освіта в цьому плані – не просто
освітній процес, це освітня послуга, яка має змістовий, процесуальний і
соціокультурний рівні. У сучасній освіті відносини між викладачем і
студентом, між університетом як соціальною структурою і студентами як
індивідами змінюється радикально. Це вже не просто трансляція нових знань
від викладача до студента, а відносини співробітництва, сучасної комунікації
із залученням новітніх педагогічних та інформаційних технологій. Для
подальшого розвитку таких відносин необхідно організувати технологічне
середовище особливого роду і провести модернізацію системи управління
[560]. Одним з прикладів реалізації синергетичного підходу в освіті є
програма освіти для збалансованого розвитку (ОЗР) на період 2009 –
2019 рр., який був оголошений ООН на міжнародній конференції в січні 2009
р. [559].
Щоб застосувати принципи синергетики до аналізу процесів, що
відбуваються в освіті, необхідно визначити, наскільки освіта може
розглядатися як відкрита, нерівноважна, нелінійна система, здатна до
саморегуляції та самовдосконалення.
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Сучасний педагогічний процес є відкритим. Це означає, що в сучасних
умовах суб'єкт освітньої діяльності відкритий до сприйняття не тільки і не
стільки впливів педагогічного середовища, але й соціуму, засобів масової
інформації, Інтернету, мікроколективу, в якому він обертається, родини та
інших погано передбачуваних факторів. Так само є відкритим і педагогічне
співтовариство. Систему освіти можна вважати відкритою ще й тому, що
вона відкрита до новацій у сучасному світі. Позбувшись ідеологічних догм,
вона стала відкритою до сприйняття нових ідей, методів і засобів. У
результаті постійно змінюється зміст освіти, постійно відбувається процес
обміну інформацією між суб'єктами освітнього процесу і зовнішнім
середовищем.
Нелінійність у педагогічних системах виявляється як спосіб змін, що
відбуваються в них. Синергетичні системи характеризуються нелінійним,
немонотонним, стрибкоподібним характером змін. У певному сенсі
нелінійність у педагогічних системах може виражатися в непропорційності
зусиль, що докладаються в освітньому середовищі до тих, хто навчається, і
отриманого результату. Нелінійність у синергетиці проявляється у формі
біфуркацій. Зокрема, і А.С. Макаренко, і К.Д. Ушинський згадують зі своєї
практики вражаючі ситуації, коли їхні вихованці виявляли сильні почуття, які
відображали внутрішню боротьбу мотивів і цінностей, у результаті чого
відбувалося різка зміна ставлення до себе і оточуючих: «.... у невичерпно
багатою природою людини бувають і такі явища, коли сильне душевне
потрясіння, надзвичайний порив духу, високе натхнення – одним ударом самі
знищують шкідливі нахили й закоренілі звички, ніби стираючи, спалюючи
своїм полум'ям усю попередню історію людини, щоб почати нову, під новим
прапором» [740]. В таких явищах педагогіка вбачає аналогію з процесами,
досліджуваними синергетикою: невизначеності, нелінійності, біфуркації
(наявності стрибків).
Саме через відкритість й нелінійності педагогічний процес стає
нерівноважним. Нерівноважність, нестійкість є одним з центральних понять
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синергетики. Воно пов'язане з наявністю флуктуацій множини складових
системи. Нерівноважність у педагогічному процесі проявляється в тому, що в
ньому під впливом відкритості виникають відносини альтернативності,
невизначеності,

сумнівів

і

коливань.

Нерівноважність

як

прояв

синергетичних властивостей освітнього процесу полягає в тому, що ситуація
в цьому процесі постійно змінюється. Ці зміни є відображенням важливого в
синергетиці

явища

флуктуацій.

Стан

нерівноважності,

нестійкості

нелінійного середовища для педагогічних систем означає наявність постійної
невизначеності і можливості вибору, здатність до якого слід вважати життєво
важливою якістю людини, що перебуває в критичних ситуаціях, аномальних
умовах існування і виживання.
Синергетика починається там, де існує флуктуація певної множини
складових деякої складної системи. Такою складною системою є особистість.
У свідомості особистості відбуваються постійні, зазвичай невеликі, зміни
мотивів і цінностей, що регулюють її поведінку. У певний момент під
впливом

зовнішніх

або

внутрішніх

факторів

можлива

одноразова,

лавиноподібна зміна системи мотивів і цінностей, яка різко змінює поведінку
особистості і яка може трактуватися як акт саморегуляції або навіть
самовдосконалення. На цьому базується синергетична ідея в педагогіці [228].
У сучасному суспільстві все більше усвідомлюються феномени
нестабільності в соціальній сфері. Це породжує інформаційний хаос і
невизначеність у сфері професійних відносин. Виховання в таких умовах не
може

бути

підпорядковане

жорсткому

авторитарному

управлінню.

Виховання само є сферою невизначеності. Не випадково виховання важко
піддається діагностиці, результати його завжди далеко відтерміновані в часі і
невизначені. Поняття хаос в педагогіці проявляється у вигляді виникнення
ситуацій невизначеності, відсутності єдиного рішення і підходів, проблемної
ситуації. Випадковість виявляється, наприклад, у відході від жорстких
навчальних програм, підкресленні важливості імпровізації, інтуїції, здатності
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змінити весь сценарій заняття через, здавалося б, випадкову репліку студента
або іншу «малу» подію.
Флуктуація проявляється в педагогіці як постійні зміни, коливання і
відхилення,

які

педагогічних

породжують

систем,

змушує

стан
їх

нестабільності,
розвиватися.

В

нерівномірності
системі

освіти

багатоваріантність означає створення в освітньому середовищі умов вибору і
надання кожному суб'єкту шансу індивідуального руху до успіху,
стимулювання самостійності вибору і прийняття відповідального рішення,
забезпечення розвитку альтернативного та самостійного шляху. Більш
конкретно такий вибір полягає в можливості створення індивідуальної
траєкторії освіти, темпу навчання.
Флуктуації спонукають учасників педагогічного процесу до роздумів,
зіставлення фактів, стимулюють розвиток морально-вольових якостей,
необхідних деонтологічних компетентностей. Усе це приводить педагогічний
процес до еволюції, в ході якої виникає новий порядок, нові більш ефективні
механізми реалізації освітнього процесу. Тут можна помітити певну аналогію
з генетикою: генетики для того щоб домогтися потрібних їм мутацій,
спочатку

переводять

нерівноважний

стан,

генетичну
впливаючи

структуру
на

неї,

рослинної
наприклад,

культури

в

радіоактивним

випромінюванням, у результаті чого вона виявляється здатною набути нових
якостей.
Синергетика оперує такими поняттями, як дисипативність, біфуркація,
атрактори, фрактальність.
Поняття дисипативності запозичине з термодинаміки [611; 754], в
який дисипативними називають системи, здатні розпорошувати зусилля,
докладені ззовні, протистояти їм. У термодинамічних дисипативних системах
ентропія постійно зростає. Іншими словами, такі системи протистоять силам,
які докладаються ззовні, прагнуть до збереження попереднього стану,
породжують хаос. На жаль, у педагогіці поняття «дисипативність» не
отримало достатньої уваги. Водночас цілком очевидно, що людина являє
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собою типову дисипативну систему, яка може існувати лише за умови
постійного обміну інформацією, енергією із зовнішнім середовищем. Людина
із синергетичного погляду може бути представлена як певна дисипативна
система, яка характеризується складністю, відкритістю, нелінійністю.
Дисипативність

у

нашому

розумінні

означає

здатність

особистості

протидіяти зовнішнім впливам на її сталу систему цінностей і мотивів.
Дисипативність особистості визначається її самооцінкою та почуттям
відповідальності. Дисипативність є характеристикою рівня самосвідомості
особистості, стійкості її особистісних орієнтирів і одночасно таких
негативних якостей як консерватизм, реакційність, млявість.
Біфуркація в синергетиці являє собою одномоментну, лавиноподібну
зміну параметрів складної системи під впливом збігу слабких флуктуацій
параметрів її складових частин. Точка біфуркації являє собою критичну
точку, навколо якої поведінка системи стає нестійкою, тобто нею робиться
вибір одного з варіантів поведінки [754]. У педагогіці точкою біфуркації
можна вважати момент вибору особистістю ціннісних орієнтирів. Завданням
педагога в цьому сенсі підведення індивіда до точки біфуркації і створення
умов для прийняття їм самостійного рішення. Саме в цьому і полягає явище
самоорганізації. Біфуркація наявна в педагогічних системах у критичний
момент невизначеності перспектив розвитку освітнього процесу, вибору
варіанта поведінки в ньому студента або викладача. Саме тоді з'являються
альтернативні розгалуження множини можливостей.
У синергетиці атрактор розглядається у вигляді наявності відносно
стійких можливих станів, на які самостійно виходять процеси еволюції у
відкритих нелінійних, нерівноважних середовищах [334]. У філософському
сенсі це дає змогу вести мову про якусь визначеність майбутнього, тобто про
те, що майбутній стан системи, так би мовити, «притягує, організовує,
формує, змінює» її сучасний стан, який характеризується флуктуаціями і
хаосом.
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Поняття атрактора у синергетиці являє одну з

центральних ідей і

запозичене із термодинаміки. Із синергетики нині воно поступово переходить
у педагогіку постнекласичного етапу розвитку [108; 434]. У термодинаміці
під атрактором розуміють фазовий стан, до якого тяжіє дисипативна система.
Так більшість речовин у природі проходять низку фазових станів: газ –
рідина, насичена газом – рідина – рідина у стані кристалізації – тверде тіло.
Тут фазовий стан «твердого тіла» є атрактором, до якого за різними
траєкторіями неминуче приходить речовина, що перебуває в замкненій
системі.
Таке розуміння дало змогу ряду педагогів-дослідників ототожнювати
поняття атрактора та мети. Так, В.А.Рабош заявляє: «втягування учня та
вчителя в синхронізм означає підпорядкування загальній меті, завершується
утворенням інтелектуального ―атрактора‖ як певного динамічно стійкого
стану системи» [628]. Інший відомий авторитет в галузі застосування ідей
синергетики у педагогіці, І. Мелик-Гайказян, зазначає: «…мету слід розуміти
як вихід на атрактор, що забезпечує подальший стійкий розвиток всієї
системи» і далі: «…постнеокласичні уявлення щодо атракторів дають право
ввести в теорію управління нове розуміння мети, що відкриває методологічні
можливості для впровадження у ці теорії результатів фундаментальних наук»
[490]. Таким чином, у педагогіці спостерігається намагання ототожнювати
атрактор з певним стійким, стабільним станом, який можна пов’язати як із
виникненням та закріпленням нового знання, так і з формуванням нової
системи цінностей в уявленні тих, кого навчають.
Далі виникає запитання: чи є атрактор єдиною та кінцевою точкою
розвитку системи? Синергетика не дає відповіді на це запитання. Вона
замикається на хаосі, нехтуючи наявністю причинно-наслідкових зв’язків.
Синергетика стверджує, що дія атрактора полягає в детермінації майбутнього
стану дисипативної системи. Ще не досягнуто визначеного стану, але вже
певним загадковим чином щось впливає на хаос, спрямовуючи хаотичну
траєкторію руху системи до визначеної мети. При цьому вважається, що
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атрактор існує сам по собі, рух у зону атрактора відбувається як прояв хаосу,
а саме це явище являє собою факт самоорганізації.
Справа в тому, що синергетика, коли вона опікується фізичними
процесами, замикається на хаосі, ідеалізує його. Притяжіння атрактора
справді існує, але воно пояснюється розмаїттям внутрішніх та зовнішніх
причин, існування яких синергетики не помічають або ж свідомо ігнорують.
У традиційній математичній фізиці такий підхід уможливив формалізацію і
пояснення проходження певних складних фізичних процесів.
Педагогіка собі цього дозволити не може. Повертаючись до визначення
терміна, нам видається досить неповним визначення атрактора і як стану
системи, і як мети педагогічного процесу. Стан не може нічого притягувати,
він може лише набувати властивостей, що породжують механізми, які здатні
притягувати. Мета також не зовсім відповідає глибинному значенню
атрактора.
Більш продуктивним, на наш погляд, є ототожнення атракторів із
зразками, ідеалами, до яких прагне особа. Сприйняття ідеалів, прагнення до
зразків – іманентна властивість кожної особи. Але, на відміну від
термодинаміки, в педагогіці атрактори з'являються

не стихійно. Вони

виникають на тлі колективного несвідомого, під впливом ЗМІ, родини,
оточення. Їх цілеспрямовано мають створювати педагоги й допомагати учням
прокладати шляхи до них. Саме в цьому полягає індивідуальний підхід у
процесі формування деонтологічної компетентності.
Таким чином, атрактори – це зразки, ідеали, які потребує суспільство,
держава, професія, а завдання педагога – чітко, яскраво, мотивовано й
дохідливо окреслювати їх для майбутніх фахівців, створювати траєкторії
наближення до них з урахуванням дисипативності тих, хто навчається.
Синергетична система в розумінні фізиків сама виходить на атрактор. У
педагогіці завдання полягає не в тому, щоб чекати виходу на атрактор тих,
хто навчається, а натомість активно сприяти формуванню атракторів у
свідомості майбутніх фахівців й шляхів наближення до них. Атрактори в
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нашому випадку слід розуміти як ідеали, зразки, досягнення яких є
завданням освітнього процесу. При цьому варто зазначити, що наслідування
певних зразків є іманентною властивістю кожної молодої людини. Важливо
лише створити відповідні мотиви в системі соціальних і професійних
компетентностей

деонтологічного

типу,

запропонувати

майбутньому

фахівцеві відповідні траєкторії, для створення яких потрібні ефективні
педагогічні умови й відповідні дидактичні засоби. Саме в цьому
проявляється синергетична сутність сучасного освітнього процесу.
З поняттям атракторів тісно пов’язані поняття фракталів. Термін
«фрактали» походить від латинського «fractus», що в перекладі означає
«складається з фрагментів». Важливим при цьому вважається, що ці
фрагменти мають властивість самоподібності.
Ідея фракталів використовується в психології для опису процедур
виведення індивідуальної свідомості зі стану хаосу. Принцип фрактальності в
психології полягає в тому, що поведінка людини нагадує нескінченно
зростаючу і повторювану послідовність подій, що мають властивість
самоподібності [334]. В основу цього принципу покладено таке поняття, як
«фокус сприйняття». Справа в тому, що постнекласична психологія
стверджує, що свідомість впливає на події, які відбуваються, тобто володіє
власною волею та ініціативою [50; 87]. Тут знову ж таки виникає аналогія з
квантовою фізикою. Фокус сприйняття задає властивий індивідуальній
особистості

алгоритм,

який

вибудовує

складний

візерунок

подій.

Спираючись на стійкі уявлення про світ, свідомість створює ту чи іншу
картину світу.
Зазвичай людина вважає, що вона бачить істинну реальність. Насправді
свідомість створює нам реальність, накладаючи на неї обмеження, які
виходять з власного фокусу сприйняття. В результаті з усіх можливих
варіантів поведінки вибирається саме той, який базується на принципах
самоподібності, стійких уявленнях про світ, часто сформованих у попередній
період

власного життя.

Тому фрактали слід

розглядати як прояв
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індивідуального і колективного досвіду, який полягає в тому, що нові
системи цінностей, нові форми поведінки мають бути побудовані за зразком
виявлених раніше або, принаймні, зберігати їх зовнішні риси. Тож
фрактальна поведінка не так вже й погана сама по собі, вона відтворює
сталість, дає змогу адаптуватися в стабільних умовах професійного світу і
одночасно стабілізує цей світ. Отже, здатність побачити щось головне,
повторюване в поведінці людини пов'язане з явищем фрактальності. З цього
випливає, що, плануючи педагогічну систему, слід враховувати не тільки
дисипативність, а й фрактальність як явище педагогічної реальності.
Однак передусім слід визначити сутність і зміст деонтологічного
самовдосконалення та деонтологічної саморегуляції особистості в контексті
синергетичного підходу.

Адже саме процеси

самовдосконалення та

саморегуляції покладено в основі того, що очікується від синергетики в
освіті. Така необхідність виникла ще й у зв'язку з нечіткістю, розмитістю
цього поняття в педагогіці взагалі і деонтології зокрема.
Самовдосконалення та саморегуляція є складовими самовиховання.
Самовиховання полягає в тому, що людина цілеспрямовано розвиває в собі
здатність до моральної діяльності, формує власну моральну свідомість,
удосконалює позитивні якості і долає негативні. Проблема самовиховання
виникла ще в давнину. Але тоді вона розумілася як індивідуалістична, як
самовдосконалення особистості заради себе самої, як мета морального
розвитку індивіда, без зв'язку його із служінням суспільству [336]. У міру
розвитку суспільства окремо взята особистість стають не стільки об'єктом,
скільки суб'єктом виховання і самовиховання. Особливо велике значення
набуває самовиховання в постіндустріальному суспільстві, де незмірно
зростає роль самостійного регулювання особистістю власної моральної
діяльності, де деонтологічне виховання і самовиховання стає формою
здійснення процесу морального, суспільного та професійного розвитку [122].
Самовдосконалення – це активна, цілеспрямована діяльність людини
щодо систематичного формування та розвитку в собі позитивних і усунення
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негативних якостей. Основою цієї діяльності є вдосконалення не лише
наявних професійних знань, умінь і навичок, як це собі уявляють
представники класичної педагогіки, а й, передусім, душевних, моральновольових якостей. Саморегуляція, маючи на увазі, насамперед саморегуляцію
особистості, – це усвідомлений і системно організований вплив індивіда на
власну психіку з метою зміни її характеристик у бажаному напрямі.
Саморегуляція є необхідною умовою існування в природі. Разом з тим,
саморегуляція потребує постійного самовдосконалення від учасників життя в
природі. Але саморегуляція і самосовдосконалення є лише складовими
самоорганізації в природі, а самоорганізація є предметом вивчення
синергетики.

У

синергетичному

контексті

саморегуляція

і

самовдосконалення – це явище, яке властиве всьому Всесвіту.
Синергетика стверджує, що до самоорганізації здатні лише складні
відкриті системи [754]. Складність системи формально можна визначити
кількістю простих складових. Людина у своїх діях керується масою мотивів,
в її свідомості закарбувалася маса прикладів поведінки, її мозок складається з
мільярдів груп клітин, кожна з яких відповідає за певний вид функцій. Тому
людина, безумовно, є складною системою. Відкритість у синергетиці
розуміється як здатність складної системи до всякого роду обміну – енергією,
речовиною, інформацією. Людина найактивніше бере участь в обміні
інформацією і тому задовольняє вимоги синергетики щодо відкритих систем.
Важливою умовою синергетичної саморегуляції є здатність складної
відкритої системи до нелінійних трансформацій [228]. Явища нелінійності у
свідомості кожен неодноразово спостерігав у самому собі. Буває так, що,
вислуховуючи благі побажання, настанови і повчання, людина втомлюється і
перестає їх сприймати, а буває також, що раптом настає прозріння, розуміння
того,

що раніше здавалося

неможливим.

Виникає

нове розуміння,

народжуються нові цінності, нові способи поведінки. Заслугою синергетики є
те, що вона першою виявила ці іманентні властивості об'єктів природи та
зробила на них ставку. У поведінці людини як об'єкта природи також є
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елементи нелінійності. Завдання освітнього процесу – сприяти позитивним
нелінійним явищам і перешкоджати появі негативних. Головна проблема
полягає в тому, як малими резонансними впливами спрямувати людину на
сприятливий шлях розвитку, як подолати хаос, тобто неорганізовані і
спонтанні прагнення учасників освітнього процесу. Водночас нестабільність і
нестійкість, як було показано вище, не завжди є зло, проти якого слід
боротися. Нестійкість спроможна відповідно до законів синергетики
виступати умовою динамічного саморозвитку, який відбувається за рахунок
знищення, вилучення нежиттєздатних форм і встановлення нових.
Деонтологічне, тобто таке, що базується на вченні про належне,
саморегулювання базується на конфлікті між належним і сутнім. Особа, яка
діє на основі деонтологічних принципів, має поводитися за правилами, не
беручи до уваги наслідків. Насправді ж це не зовсім так, оскільки в процесі
встановлення правил неминуче беруться до уваги результати їх застосування.
Але ці правила базуються на сприйнятті вищих цінностей, формування яких
є результатом історичного розвитку і універсального досвіду людства.
Деонтологічний підхід звільняє особу від необхідності оцінювати і
переоцінювати наслідки дій і в критичні моменти, і в повсякденній поведінці.
Але тільки вищі і непорушні цінності можуть бути покладені в основу
деонтологічних правил. Адже суще постійно підкидає нам завдання,
вирішення яких провокує нас на відхилення від дотримання вищих цінностей
і породжуваних ними правил. До деонтологічних норм відносять вимоги
дисциплінарних статутів і нормативних документів, що визначають форми
поведінки і спілкування майбутніх фахівців із організації захисту інформації
з обмеженим доступом. Деонтологічні норми мають імперативний характер,
закріплюються в службових документах і забезпечуються адміністративними
та нормативно-правовими санкціями. Вони, на відміну від норм звичайної
етики, не дають права вибору, є імперативними та обов'язковими. Ось чому
людина потребує деонтологічного саморегулювання, а воно вимагає
постійного деонтологічного самовдосконалення.
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Таким чином, деонтологічна саморегуляція – це завчасно зрозумілий і
організований самим суб'єктом вплив на власну поведінку, що базується на
завчасно зрозумілий і прийнятій системі деонтологічних цінностей.
Деонтологічне самовдосконалення – це процес, який здійснюється
самим суб'єктом у напрямі перегляду, уточнення та поповнення системи
деонтологічних цінностей, завчасно зрозумілих і прийнятих ним.
В основу деонтологічної саморегуляції і самовдосконалення, на нашу
думку, покладено:
– активуючий вплив мотиваційної сфери, яка породжує цілеспрямовану
деонтологічну, тобто таку, що базується на почутті обов'язку та
відповідальності, діяльність суб'єкта;
– функціональна

цілісність

і

структурна

єдність

системи

деонтологічних цінностей;
– функціональний зв'язок емоційно-вольової сфери свідомості і сфери
раціональної розумової діяльності суб'єкта, спрямованої на реалізацію форм
деонтологічної поведінки.
Мета самовиховання – досягнення усвідомленого ідеального образу
громадянина і професіонала. Під самовихованням у широкому сенсі
розуміється

організована,

активна,

цілеспрямована

діяльність

щодо

формування і розвитку позитивних і усунення негативних якостей
особистості згідно з усвідомленими прагненням відповідати вимогам
професійного обов’язку.

В процесі самовиховання впливу зазнають

переконання, світоглядні позиції, почуття, воля, звички, риси характеру,
форми і способи поведінки.
Коли йдеться про фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом, пріоритетним слід вважати самовдосконалення у себе:
– обізнаності щодо здійснення життєдіяльності у професійному світі;
– сприйняття професійних деонтологічних цінностей;
– здатність до здійснення життєдіяльності у професійному світі.
Також важливим вважається самовиховання:
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– громадянсько-патріотичних і морально-психологічних якостей;
– почуття відповідальності, обов'язку, порядності, справедливості та
совісті;
– загальної та професійної культури, естетичних якостей та почуттів;
– товариськості та культури спілкування;
– моральної стійкості;
– працьовитості, звички досягати цілей шляхом цілеспрямованої,
наполегливої праці і високого професіоналізму;
– поваги до законів, народних традицій, культури, мови;
– поваги до науки і наукових знань;
– стійкості до шкідливих звичок.
До найважливіших внутрішніх передумов, мотивів, які визначають
потребу в самовдосконаленні фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом, належать:
– розвинені самосвідомість і самокритичність, які дають змогу
об'єктивно оцінити свої достоїнства і недоліки;
– здорове почуття гідності і честі, що не дозволяє відставати від інших;
– певний рівень розвитку волі і вольового саморегулювання;
– знання принципів і володіння методикою роботи над собою;
– психологічна готовність до активної, цілеспрямованої і систематичної
роботи над собою.
Ці

внутрішні

передумови

визначають

можливість

глибоко

усвідомленого, добре продуманого, творчого характеру роботи над собою.
Від рівня розвиненості та глибини розуміння цих передумов залежить
кінцевий результат самовиховання. Ось чому в процесі самовиховання
військовослужбовців особлива увага має бути зосереджена на формуванні та
розвитку саме цих внутрішніх передумов.
Методи, які застосовуються в процесі самовдосконалення, зводяться до
самоспостереження,

самоаналізу,

самооцінки,

самопримушення, самоконтролю, самокорекції.

самопереконання,
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Педагогічний аналіз процесу самовдосконалення фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом дає змогу виділити низку логічно
взаємопов'язаних та взаємообумовлених етапів.
Початковим етапом у самовдосконаленні виступає самопізнання.
Самопізнання – складний процес визначення фахівцем своїх здібностей і
можливостей, рівня розвитку необхідних професійних, морально-вольових та
психофізіологічних якостей.
Методика самопізнання передбачає три етапи послідовної діяльності:
1)

самоусвідомлення

себе

в

умовах

служби

з

урахуванням

взаємовідносин у специфічних умовах навчання у вищому військовому
навчальному закладі;
2) самовивчення своєї поведінки, особистих якостей у специфічних
умовах навчання у вищому військовому навчальному закладі;
3) самооцінка власної поведінки, особистих якостей з позицій
відповідності їх специфіці професійної діяльності.
На заміну самопізнанню приходить самосвідомість, яка дає змогу
глибше усвідомити й запам'ятати систему вимог, які висуваються до фахівця
із організації захисту інформації з обмеженим доступом, зрозуміти власні
завдання, більш чітко уявити перспективу здійснення своєї подальшої
життєдіяльності у професійному світі захисту інформації.
Самовивчення в процесі самопізнання спрямоване на вивчення якостей
власної особистості, зіставлення їх з вимогами, які висуває або може
висунути

служба.

Воно

здійснюється

шляхом

самоспостереження,

самоаналізу своїх вчинків, критики і зауважень з боку командирів,
товаришів, колег. На основі такого самовивчення виробляється самооцінка в
конкретних умовах здійснення власної життєдіяльності у професійному світі
захисту інформації.
У самооцінці відображається думка фахівця про себе. На формування
самооцінки впливає зовнішня оцінка з боку викладацького складу,
керівництва, товаришів, кола близьких людей. Об'єктивна самооцінка
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залежить від здатності індивіда до рефлексії, яка відіграє важливу роль як в
управлінні власною поведінкою, так і в складанні самим індивідом планів
власного самовдосконалення. Самооцінка виконує низку функцій, у тому
числі як вказує С.Курдюмов [401] функції:
• порівняння якостей особистості з вимогами, що висуваються
професією;
• фіксації успіхів і недоліків у роботі над собою;
• коригування форм і методів роботи над собою.
Неодмінною

умовою

об'єктивної

самооцінки

є

здатність

до

самокритики. Ось чому важливо в процесі керівництва самовихованням
формувати у студентів здатності до критичного ставлення до самих себе,
толерантне ставлення до критики з боку викладачів, кураторів, керівництва,
наставників, товаришів по навчанню і по службі.
На основі самовивчення та самооцінки у майбутніх фахівців виникає
рішення про необхідність самовдосконалення. Процес прийняття рішення
про

необхідність

самовдосконалення

відбувається,

як

правило,

при

глибокому внутрішньому переживанні, в умовах сумнівів і невпевненості,
коливань і зміни ціннісних орієнтацій. У цих умовах навіть найменший
поштовх, натяк або настанова можуть призвести до прийняття радикальних
рішень, вказує А.Маслоу [484]. Саме такі стани є предметом вивчення
синергетики. Згідно з уявленнями синергетики саме на цьому етапі
відбувається вибір складною системою, якою є самосвідомість людини,
траєкторії подальшого власного розвитку [545]. У педагогічній термінології
це означає формування своєрідної моделі роботи над собою, яка в процесі
розвитку конкретизується і уточнюється.
Планування самовдосконалення – процес складний і багатогранний,
пов'язаний з вибором цілей та етапів їх досягнення. Як правило, вони
конкретизуються

для

ближніх,

середніх

життєдіяльності у професійному світові.

і

далеких

перспектив
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Фактично у кожного індивіда є свій ідеал, зразок, за яким він
намагається

будувати

узагальнений

тип

процес

особистості.

самовдосконалення.
Проте,

Часто

найчастіше

при

це

якийсь

плануванні

самовдосконалення не всі чітко уявляють собі ці ідеали. Завданням педагога
є підказати, запропонувати, допомогти вибрати ідеал. У розумінні
синергетики це є процесом створення атрактора або навіть поля атракторів,
що сприяють формуванню траєкторії самовдосконалення майбутнього
фахівця.
Програми, плани, траєкторії самовдосконалення суто індивідуальні.
Однак практика показує, що існують загальні риси процесів їх формування.
Зокрема, ще в минулому столітті І.Донцов указував, що своє призначення ці
програми виконують тоді, коли в них знаходять відображення такі моменти
[228]:
– за якими напрямами передбачається працювати, які особистісні
якості планується формувати, розвивати, вдосконалювати, виправляти;
–

за

допомогою

чого

планується

реалізувати

намічене

і

використовувати в інтересах самовиховання;
– приблизні терміни досягнення поставлених цілей.
Програми

самовдосконалення

завжди

конкретизуються

і

доповнюються певними правилами поведінки. У процесі самовдосконалення
правила постійно доповнюються і коригуються. Суворе дотримання правил
поведінки часто пов'язане з непереборними труднощами для осіб з не досить
сильним характером, а це також з недостатнім методичним озброєнням
учасників освітнього процесу, невдалим або неповним використанням
іинтрументів синергетики.
Під методами самовдосконалення розуміється також певна сукупність
прийомів педагогічного впливу на індивіда з боку педагогічного середовища
в інтересах формування необхідних якостей його характеру. Прийоми
самовдосконалення не слід сприймати лише як одиничні акти впливу
індивіда на самого себе. Система методів і засобів самовдосконалення для
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кожного індивіда, звичайно ж, є індивідуальною. Проте, педагогічна
практика [306; 597; 642] дає змогу виділити групу методів, зокрема
синергетичних, що найбільше можуть використовуватися в інтересах
самовдосконалення. Це самопереконання, самозобов'язання, самоорганізація,
життєдіяльності, самоконтроль.
Шляхом самопереконання приходять до розуміння необхідності
розвитку

у

себе

певних

якостей,

усунення

недоліків

У

процесі

самопереконання індивід наближається до розвязання суперечностей між
особистими поглядами, почуттями, інтересами, з одного боку, і вимогами
морального обов’язку, колективу, громадської думки, поглядів і зразків
поведінки педагога, наставника, авторитетної особи – з другого сформовані
за допомогою педагогів думки і погляди надають фахівцеві впевненості,
морально-психологічної стійкості, роблять його стійким до шкідливих
впливів, спокус, більш наполегливим у досягненні кінцевої мети.
Само'зобовязання як метод самовдосконалення полягає в накладенні
індивідом на себе певних вимог та певного плану їх реалізації. Механізм
самозобов'язань дає змогу мобілізувати особистісні внутрішні сили, формує
внутрішню готовність до активної та цілеспрямованої роботи над собою.
Сутність методу самоорганізації полягає в умінні так організувати
свою повсякденну діяльність, щоб у ній знаходилися місце і час для
самовдосконалення, яке вимагає жорсткого самоконтролю. Самоконтроль
ґрунтується

на

здатності

реагувати

на

відхилення

процесу

самовдосконалення від запланованого і вносити відповідні корективи в план
роботи над собою.
Тож процес самовдосконалення являє собою складне і багатопланове
явище, яке має безліч внутрішніх суперечностей. Не кожній особистості
вдається повною мірою справитися з ними, тому надзвичайно важливо
надати їй допомогу педагогічним колективом.
В основу синергетики справді покладена ідея самоорганізації , яка
полягає в тому, що спочатку численні об'єкти поводяться абсолютно
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незалежно

і

в

поведінці

їх

не

спостерігається

жодної

взаємної

впорядкованості. Таке початкове становище пов'язано з поняттями безладу
або хаосу. Потім, за деяких критичних значеннях впливів, що надходять
ззовні у формі інформації чи енергії, виникає взаємодія між цими об'єктами, і
вони починають брати участь у погодженій, колективній поведінці. В процесі
коеволюції та кооперації елементів, які спочатку були незалежними, безлад
змінюється

порядком.

З

хаосу

виникають

певні

стійкі

структури,

встановлюються нові зв'язки між об'єктами, які, як вказує Г. Хакен [753] з
колишніх автономних і хаотичних перетворюються в елементи нової
впорядкованої системи.
Синергетика
самоорганізації

на

в

ранніх

природі

стадіях

виключно

розвитку
з

пов'язувала

випадковостями.

З

процеси
погляду

синергетики Всесвіт – це система, яка постійно перебуває далеко від точки
рівноваги. Разом з тим усе у Всесвіті прагне до рівноваги, стійкості. Але
стійкість та рівновага теж є тимчасовими явищами. Зовнішні і внутрішні
сили руйнують її, але якась невідома творча сила, за словами І.Пригожина,
[610], знову прагне встановити рівновагу. Саме таким чином забезпечується
життя і еволюція Всесвіту. Синергетика, оголосивши Всесвіт відкритим,
близько підійшла до визнання існування нематеріального світу. Саме це дає
змогу застосовувати ідеї синергетики в освітньому процесі, будувати моделі
дій

у процесі

освітньої

діяльності.

Сучасні

дослідники,

відводячи

випадковості важливу роль, водночас заявляють, що у певні проміжки часу
явища

об'єктивної

підпорядковуються

реальності

стають

причинно-наслідковим

цілком

детермінованими

відношенням.

Однак

і

слід

зазначити, що ще І. Пригожин визнавав, що у проміжках між біфуркаціями
можуть існувати детерміністичні зв'язку, а шлях розвитку системи цілком
логічно є визначеним відповідними атракторами [544].
Тож головною заслугою синергетики є те, що вона з'ясувала умови
виникнення процесів самоорганізації. Спочатку дослідники помітили явища
самоорганізації тільки в окремих фізичних середовищах, але надалі ідеї
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синергетики швидко поширилися практично у всіх дослідженнях об'єктивної
реальності, зокрема у людинознавчих процесах [108].
Синергетика дає змогу методологічно підвищати значущість процесу
самовизначення і самовдосконалення особистості як суб'єкта професійної та
суспільної діяльності. Основою синергетичного підходу є врахування
природних властивостей, внутрішнього розвитку особистості. Сучасний стан
цього підходу дає можливість досліджувати процес навчання на основі
моделювання процесів саморегулювання і самоорганізації . Тому актуальною
є проблема розроблення моделі освітнього процесу, що базується на
синергетичному підході.
Активна зацікавленість у застосуванні апарату синергетики для
дослідження процесів еволюції педагогічних систем і самоорганізації
особистості породило на початку 90–х р. кілька підходів педагогічної
синергетики або самоорганізації в освіті (О. Князєва [335], Т. Ольхова [559],
М. Таланчук [710–713] А. Єфремов [143] та ін). Найбільш відомими з них є
системно-синергетичний (М.М.Таланчук та його школа) і

ціннісно-

синергетичний (Р. К. Серьожнікова [658], Т. А. Ольховая [559]) підходи.
Системно-синергетичний підхід М.М. Таланчука визначає майбутнє
світового освітнього процесу через «звільнення від філософії боротьби,
освоєння розумною людиною і цивілізованої філософії життя, тобто через
виховання людини розумної, людини цивілізованої, орієнтованої не на
руйнування,

а

на

творення»

[713].

Основні

концепції

системно-

синергетичного вчення М.М. Таланчука полягають в тому, що:
– сутність усіх педагогічних явищ і процесів становить системний
синергетизм;
– будь-яка педагогічна система розглядається як синергетична
цілісність;
– джерелом і рушійними силами педагогічного процесу є системний
синергетизм.
У цьому зв'язку педагогіка розглядається цим вченням як наука про
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системно-соціальне людинознавство, яке вчиняється синергетично. Розвиток
особистості М.М. Таланчук визначає як динаміку освоєння людиною
об'єктивної системи соціальних ролей і формування її людинознавчої
культури, яке відбувається на основі синергетичної взаємодії зовнішніх і
внутрішніх факторів [711].
Незважаючи на широту охоплення й глибину опрацювання теорії, цей
підхід, на нашу думку, не додає істотно важливого до теорії професійної
освіти. Зосереджуючись на формуванні людської культури, вчені цього
напрямку залишають поза межами своїх інтересів концепти професійного
світу, без яких неможливе формування цілісної картини світу у майбутніх
фахівців конкретної предметної галузі.
Провідною ідеєю ціннісно-синергетичної концепції [560; 658] є розгляд
аксіологічних структур особистості як джерела і механізму самоорганізації
особистісного і професійного зростання. Ця ідея базується на необхідності
осягнення цінностей і смислів змісту університетської освіти студентом.
Автори ідеї вводять поняття «ціннісний резонанс», під яким розуміють збіг
(повний або частковий) ціннісних орієнтацій, що транслюються викладачем з
«очікуваннями»

(усвідомленими

або

неусвідомленими)

цінностей

студентами. Як одим з результатів ціннісного резонансу розглянуто
одномоментне (спонтанне) прийняття студентом ціннісних орієнтацій,
реалізація яких відбуватиметься протягом усього життя, тобто викладач
завдяки педагогічної діяльності створює смисловий простір цінностей, який
багато в чому буде визначати рефлексивне розвиток студентів. Ціннісний
вплив буде ефективним (резонансним), якщо він ініціює пошуки сенсу
учасниками освітнього процесу.
Безумовною перевагою цього наукового напряму є те, що в
синергетичному підході ціннісна складова висувається на перше місце.
Водночас, цей напрям, декларуючи постулат самоорганізації особистості у
вищому навчальному закладі, на нашу думку, не пропонує конкретних кроків
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і алгоритмів реалізації цього процесу. Автори ігнорують такі явища, як
дисипативність та атрактори, а введення поняття «ціннісний резонанс» не
сприяє детермінації процесу самоорганізації навіть на основі збігу цінностей
педагога і учня.
Поряд із системно-синергетичним і ціннісно-синергетичним підходами,
які переважають у педагогіці на пострадянському просторі і які безпідставно
пов'язують синергетику в педагогіці виключно з процесами самоорганізації,
потрібно шукати й інші механізми впливу на процеси навчання та виховання.
Слід виявляти зв'язки множинності і флуктуацій, що породжують явища
біфуркацій, з роллю атракторів та фракталів.
Усе це наводить на думку про необхідність нового підходу, пов'язаного
із синергетикою освіти. Цей підхід повинен пов'язати постнекласичну
онтологію предметної галузі (професійний світ захисту інформації) та
покроковий алгоритм педагогічного процесу, що реалізує синергетичний
підхід до формування і самоформування деонтологічної компетентності
фахівця із організації захисту інформації з обмеженим допуском. Такі
механізми розроблено в рамках діяльнісно-синергетичної моделі (авторська
назва), принципи конструювання якої наведено в підрозд. 3.3, а детальний
опис – у підрозд. 4.3.
З погляду синергетики модернізація освіти ґрунтується на розвитку
особистості, здатної до самоорганізації і відтворення культурної традиції
(М.Федорова [741]). До базових напрямів використання синергетики в освіті
відповідно до цих поглядів відносять використання синергетичних ідей:
– у перетворенні дидактичних аспектів змісту освіти;
– у моделюванні і прогнозуванні розвитку освітніх систем;
– в управлінні освітнім процесом.

Результати синергетичних досліджень у різних сферах людської
діяльності дають підстави стверджувати, що методологія синергетики в наш
час стає основою для побудови різних моделей розвитку соціальних систем у
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сучасному нестабільному світі [711]. Загальною і основною властивістю
систем, що вивчаються синергетикою, є здатність їх до самоорганізації у
процесах еволюції. Самоорганізацією є ускладнення структури системи, що
досліджується, яке виникає, коли зовнішній вплив на систему перевишує
деякі критичні значення. При цьому в таких системах з'являються нові
структурні елементи або відбувається спеціалізація старих так, що вони
починають виконувати нові функції.
Важливим є те, що в педагогіці на зміну мисленню, яке абсолютизує
детерміністський підхід, приходить розуміння, явищ у сфері навчальновиховної діяльності з позицій синергетики. Синергетичний підхід у
вихованні – це методологічний принцип, який вказує на непередбачуваність,
нелінійність, імовірність і суб'єктність поведінки його учасників. Відповідно
до концепції синергетичного підходу – людина – не пасивний елемент
системи виховання, а суб'єкт, який володіє внутрішньою силою, здатною до
подолання криз і набуття нових якостей у результаті зміни системи духовних
цінностей. В тому числі деонтологічних або окремих її складових.
Висновки до другого розділу
У другому розділі на основі аналізу, синтезу й узагальнення отриманих
результатів:
1. Визначено

теоретико-методологічні

підходи

до

формування

деонтологічної компетентності фахівця з організації захисту інформації з
обмеженим доступом на філософському, загальнонауковому, конкретнонауковому та технологічному рівнях.
2. Конкретизовано поняття «деонтологічна компетентність фахівця з
організації захисту інформації з обмеженим доступом», уточнено поняття
«організація захисту інформації з обмеженим доступом», зокрема вперше
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показано зв'язок поняття «інформація з обмеженим доступом» з поняттям
«класифікована інформація», використовуваним у провідних країнах світу.
3. Здійснено семантичний аналіз змісту деонтологічної складової
ключових компетентностей, вперше проаналізовано модальність лексем, які
пов’язані з поняттями обов’язку і належного.
4. Розкрито

онтологічну

сутність

феномену

деонтологічної

компетентності, розроблено структурно-онтологічний підхід до виявлення
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим

доступом.

Зокрема,

вперше

запропоновано

пов’язувати

деонтологічну компетентність не з сукупністю знань, умінь й певних
психофізіологічних

якостей

особистості,

а

із

цілісним

сприйняттям

професійного світу, яке визначає спроможність реалізувати життєтворчість у
складному динамічному професійному світові, спираючись на обізнаність,
сприйняття цінностей й персональні здібності.
5. Запропоновано
постнекласичної

педагогічні

онтології

тлумачення

(концепти,

класи,

базових

слоти)

й

термінів

синергетики

(відкритість, нерівноважність, нелінійність, дисипативність, атрактори).
6. Розглянуто

синергетичний

підхід

як

методологічну

основу

формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом, розкрито синергетичну сутність процесів
самовдосконалення, саморозвитку та самоорганізації.
7. Уперше зосереджено увагу звернено на необхідності враховувати
дисипативність як важливу якість особистості, яка, з одного боку,
перешкоджає педагогічному впливу на тих, хто навчається, а з другого –
сприяє закріпленню його результатів.
8. Доведено, що атрактори, всупереч існуючим уявленням, слід
визначати не як мету педагогічного процесу, а як зразок, ідеал для тих, хто
навчається. Сприяння формуванню шляхів до досягнення таких зразків та
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ідеалів є завданням педагогічного процесу. Аналіз доступної літератури
свідчить, що таке визначення зроблено вперше.
9. За результатами досліджень розроблено і запропоновано діяльнісносинергетичний підхід, який істотно відрізняється від відомих системносинергетичного та ціннісно-синергетичного підходів. Цей підхід застосовано
основний методологічний засіб формування деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Основні наукові результати розділу 2 опубліковано в працях автора:
[18]; [20]; [24]; [30]; [34]; [40–43]; [822].
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РОЗДІЛ 3
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
3.1. Принципи формування компетентного фахівця із організації
захисту інформації з обмеженим доступом у системі вищих навчальних
закладів України
Формування компетентного фахівця у системі вищої освіти на думку
провідних науковців (І. Беха [79], І. Зимньої [279], В. Лугового [439],
В. Майбороди [454], В. Манька [472], Т. Ольхової [559], А. Хуторського [766]
та ін.) забезпечується шляхом упровадження інновацій в освітній процес.
При

цьому

важливим

стає

визначення

принципів

формування

компетентного фахівця.
Принципи (від лат. Principium — початок, основа) — це основні
положення певної теорії, вчення, науки, світогляду, а також внутрішнє
переконання людини, колективу, в тому числі професійного. Вони
визначають ставлення до дійсності, норми поведінки і практичної діяльності.
Реалізація принципів педагогіки — означає впровадження світоглядних засад
життєдіяльності, актуальних у певний момент у певній сфері громадської та
професійної діяльності.
Принципи формування компетентного фахівця визначальним чином
впливають на позицію суб'єктів освітнього процесу – викладачів і студентів.
Вони ставлять перед викладачами, організаторами освітнього процесу
конкретні цілі та завдання.
Європейська освіта базується на основних принципах Болонського
процесу, які передбачають [17]:
—

введення двоциклового навчання;

—

контроль якості освіти;
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—

мобільність учасників освітнього процесу;

—

забезпечення працевлаштування випускників;

—

підвищення привабливості європейської освіти.

При цьому двоциклове навчання передбачає введення до- та
післядипломної освіти, що забезпечує безперервність навчання протягом
усього

життя.

Контроль

якості

освіти

покладається

на

незалежні

акредитовані агенції. Підвищення мобільності студентів та викладацького
складу здійснюється для взаємного збагачення інтелектуального потенціалу
європейської спільноти. Працевлаштування випускників має задовольняти
попит європейського ринку праці й забезпечуватися взаємним визнанням
професійних кваліфікацій. Підвищення привабливості європейської освіти
має забезпечити залучення в Європу більшої кількості студентів з усього
світу.
Україна наполегливо наближається до європейських стандартів освіти.
У процесі використання досвіду зарубіжних країн українські науковці
наголошують на важливості збереження кращих здобутків вітчизняної
школи,
Зокрема, В. Кремень [376] виділяє такі загальнопедагогічні принципи:
—

«більше освіти для більшості людей», який відображає, з одного
боку, попит на компетентних фахівців, а з другого – зростання
конкуренцій на ринку праці;

—

неперервності навчання; який відображає зміну парадигми
освіти;

—

міжнародне визначення кваліфікаційних вимог, що визначає
підвищення ролі і престижу України у світовій освіти;

—

збереження національної культури і цінностей в освіті.

Водночас С. Сисоєва [662] виокремлює принципи інноваційного
розвитку вітчизняної освіти, головними з яких вона вважає:
—

пріоритетність особистості людини та її розвиток;

—

заміна знаннєвої парадигми освіти на компетентнісну;
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—

фундаментальність і неперервність освіти;

—

сприйняття полікультурності і толерантність у міжкультурному
середовищі;

—

спрямованість на забезпечення стійкого розвитку цивілізації;

—

упровадження інформаційних технологій.

Формування деонтологічної компетентності у майбутніх фахівців з
організації захисту інформації з обмеженим доступом реалізується під час
виховного процесу у вищому навчальному закладі і включає сукупність
компонентів цілісного процесу, кожен з яких має певну мету і власне
змістове наповнення.
У недалекому минулому побутувала думка щодо виховання як
життєдайного процесу, який втрачає свою актуальність та життєву
необхідність [290; 530; 565]. Ця думка виникла у зв’язку з тим, що тривалий
час виховна робота вважалася продуктом виключно соціалістичної освітньої
системи, ідеологічним додатком до суспільно-політичної та економічної
системи, що вже зникла.
Насправді ж виховання – полікультурна проблема. Над проблемами
філософії, соціології, психології та педагогіки виховання у провідних
університетах США, ФРН та інших країн працюють великі наукові центри.
Склалися наукові школи та цілком самостійні наукові напрями . Достатньо
послатися на прийнятий у США в 2000 р. закон «Національні цілі освіти»,
згідно з яким до пріоритетних цілей розвитку освіти віднесені цілі,
«орієнтовані на вдосконалення системи виховання з урахуванням змін у
суспільстві та складностей соціалізації зростаючого покоління» [837]. Ця
думка виникла також і у зв’язку із тим, що попередня теорія виховання
вступила в суперечність з новими цілями суспільного розвитку. Традиційна
теорія професійного виховання виявилася нездатною відповісти на виклики
сучасності, оскільки склалася в індустріальному суспільстві. У традиційній
системі професійне виховання розглядалося як явище вторинне, що являє
собою певну ідеологічну надбудову над процесом набуття знань, умінь та
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навичок (ЗУН).

Як

зазначено в

колективній монографії

провідних

українських авторів [581], у постіндустріальну епоху традиційні механізми
не лише втратили своє значення у формуванні професійних знань, а й стали
гальмувати розвиток сучасної особистості. Авторитарна система виховної
діяльності і технократичний процес навчання стали неприпустимими під час
вирішення нових завдань, що виникли у зв’язку із змінами, що відбуваються.
Однак, становище

ускладнюється тим, що ця думка виникла в період

радикальної зміни ціннісних пріоритетів, переорієнтації з суспільних
цінностей

на

індивідуальні,

зниження

престижу

громадянськості,

патріотизму, колективізму. Справа в тому, що з руйнуванням старої ідеології
з’явився ідеологічний вакуум, який і призвів до відмови від виховання як
цілеспрямованої діяльності суспільства та педагогів, розмивання виховних
ідеалів, до невизначеності цілей виховання, що й породило суперечність між
традиційно провідним місцем виховання в педагогіці та його значенням у
сучасний період.

Крім того,

соціально-економічні суперечності,

що

загострюються в суспільстві, руйнування раніше існуючих правил та норм
поведінки,

моральних

принципів,

законів

та

прав,

установка

на

«необмежену» свободу особистості призвело до появи руйнівних моделей
соціальної поведінки, зростання криміналізації, в тому числі серед
представників структур захисту інформації та інформаційної безпеки [615].
Особливості ціннісної свідомості великою мірою визначаються місцем, яку
соціальна або професійна група займає у суспільстві. Велике значення має і
вікова специфіка.
Професійне виховання в сучасній системі освіти відіграє особливу
роль. Це пов’язано з тим, що формування навичок, способів та стратегій
професійної культури є основою для вирішення актуальних соціальних,
економічних, політичних завдань. Професійне виховання являє собою
складову частину загальної системи виховання. Професійне виховання є
складовою частиною процесу формування особистості, здійснюється як
цілісний, складний, багаторівневий процес, спрямований на професійне
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самовизначення,

професійне

становлення

особистості,

формування

компетентності та професійної культури.
Професійне виховання являє собою соціальне явище, але одночасно є
предметом педагогічної діяльності. Кожна професія висуває до людини свої
специфічні вимоги, в кожній професії діють свої професійні закони, моральні
норми і цінності, та їх сприйняття формує професійну самосвідомість
особистості. Ось чому питання свідомого, мотивованого вибору професії,
розуміння місця та суспільної значущості людиною своєї професії набувають
важливого значення в процесах професійного виховання [291].
У широкому розумінні професійне виховання розуміється як складний
вид

цілеспрямованого

процесу,

який

формує

професійну

культуру

особистості, що включає компетентність, мотиви, ціннісні орієнтації,
інтереси, світогляд, розумовий та фізичний розвиток, професійну мобільність
та соціальну адаптацію [531]. Цей процес охоплює всю сукупність елементів
навчання, виховання та професійної підготовки. В сучасній педагогічній
літературі професійне виховання визначається як цілісна соціальнопедагогічна система цілеспрямованого впливу соціальних та суспільних
інститутів,

спрямована

на

становлення

особистості

майбутнього

професіонала з урахуванням його особистісних, соціально-психологічних
якостей, мотивів, цінностей та інтересів [137; 291; 565].
На сьогодні основною метою професійного виховання є формування
особистості професіонала, конкурентоспроможного на ринку праці. Це
пов’язано з тим, що в наш час нестабільність економіки породжує
нестабільність на ринку праці, а вона, в свою чергу, – надлишок робочої
сили. В цих умовах висока динаміка технологій, високі вимоги до якості
товарів та послуг породжують суперечності між попитом і пропозицією на
ринку

праці.

Сучасна

система

професійної

підготовки

виявилася

неспроможною готувати кадри, що здатні до компетентного виконання
професійних функцій у більш ніж одному професійному полі. З цієї причині
в сучасній системі професійної підготовки змушені були поміняти

195
пріоритети. Замість вузького спеціаліста, що володіє глибокими знаннями та
достатнім набором умінь, система професійного навчання стала готувати
інтегрального спеціаліста. При цьому на перше місце ставиться завдання
соціалізації спеціаліста широкого профілю на ринку праці [118]. Результатом
професійного виховання такого роду може стати формування спеціаліста
інтегративного типу, здатного до оволодіння суміжними професіями, що
підвищує його конкурентоспроможність, професіоналізм, який розуміється
як набута під час навчальної та практичної діяльності здатність до
компетентного виконання професійних функцій [700].
Однак, прибічники цього підходу все ще схильні розглядати
професійне виховання як обопільний процес цільового впливу педагогавихователя та учня (студента, курсанта, слухача). Перебуваючи в полоні
суб’єкт-об’єктного уявлення щодо процесів освіти, педагоги досить глибоко
розробили діяльнісно-цільову модель системного процесу виховання у
професійному навчальному закладі [104; 169; 347]. Ця модель призначена
відображати цілі та шляхи реалізації завдань виховного процесу на кожному
етапі професійного виховання, який включає професійну орієнтацію та
самовизначення того, хто навчається, професійний підбір, відбір та
підготовку кадрів у професійному навчальному закладі, а також професійну
адаптацію, професійне становлення та професійне самовдосконалення
безпосередньо на робочому місці або в закладах післядипломної освіти.
Професійна діяльність завжди накладає свій відбиток на людину,
зумовлюючи зміни не лише в розвитку певних якостей, а й її психології та
культурі.
Відповідно до сучасних уявлень методологія професійної освіти у
вищій

школі

повинна

передбачати

поєднання

компетентністного,

особистісно-орієнтованого, діяльнісного, культурологічного та системного
підходів. При цьому культурологічний підхід займає особливе місце у
процесах професійного виховання, адже саме він сприяє формуванню таких
базових понять, як громадянський та професійний обов’язок, честь,
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порядність, сумління, справедливість, свобода, право, добро та зло.
Культурологічний підхід до проблем професійної освіти дає змогу розв’язати
суперечність між духовним і матеріальним, ґрунтується на положеннях А.
Дістервега про культуровідповідність виховання [223], І.Зязюна про
культурну індивідуальність особистості [290] тощо. Провідні фахівці
визначають, що важливим чинником культурологічного підходу є єдність
загальнолюдського, національного і особистісно-культурного [532; 442; 638].
Відповідно до культурологічного підходу освічена людина – це не тільки
фахівець, а саме людина культурна і підготовлена до життя, способу життя,
до зміни своїх уявлень, світоглядів, світовідчуття; освічена людина є
культурною в тому сенсі, що сприймає і розуміє інші культурні позиції і
цінність не тільки з позиції власної волі, а й чужої. Таким чином, сучасна
педагогіка як провідний визначає культурологічний підхід до професійного
виховання, оскільки він є основним для інтеграції решти методологічних
підходів та принципів професійного виховання, що випливають із них.
Особливо гостро проблема професійного виховання стоїть перед
навчальними закладами, випускників яких орієнтують на вирішення завдань
забезпечення безпеки держави, захисту життя, здоров’я, прав, свобод,
власності громадян, які постають особливо гостро в умовах нестабільної
соціально-політичної обстановки на державному і світовому рівнях.
Специфіка діяльності цих органів і служб знаходить відображення у
професійній

етиці

випускників

таких

навчальних

закладів,

у

якій

відтворюється особливості поведінки та моральної культури співробітників
цих

органів

і

служб.

Серед

закладених

в

основу

їх

діяльності

фундаментальних положень особливе місце займають адекватність та
моральна доцільність. Адекватність у цьому контексті, як було показано
вище, означає відповідність певних засобів умовам поставленого завдання;
достатність використаних засобів для досягнення поставленої мети. При
цьому відповідні сили та засоби не повинні знищити морального характеру
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поставленої мети. Слід зазначити, однак, що вирішення проблеми моральної
доцільності багато в чому залежить від ступеня розробки моралі крайньої
необхідності. Все це вимагає високої деонтологічної і правової культури від
співробітників структур інформаційної безпеки. Тому побудова педагогічної
системи виховання особового складу таких органів і служб має обов’язковий
характер у вирішенні покладених на них державою та суспільством завдань.
У свою чергу, висуває високі вимоги до організації та проведення
кадрової роботи в підрозділах структур інформаційної безпеки такі
підрозділи не є спеціальними виховними закладами, але кадрова робота в них
проводиться безперервно. Однак помилковим було б зводити кадрову роботу
до підбору та розстановки кадрів. Співробітники відповідних органів
змінюються під впливом виконуваної ними діяльності, контактів з
представниками різних верств суспільства та структур, що їм протидіють,
загальної атмосфери у мікроколективі та поза ним. Особлива форма буття та
специфічний спосіб життя співробітників структур інформаційної безпеки
характеризуються неперервним та своєрідним виховним процесом, що
безпосередньо впливає на погляди, переконання, уявлення щодо моральності
в суспільстві, державі, цінностей життя, на життєві плани, цілі та засоби їх
досягнення в існуючих умовах. Виходячи з цього завданнями компетентного
керівника відповідного органу, служби, підрозділу є подолання стихійності,
осмислення того, що відбувається, взяття під контроль найважливіших
виховних впливів, подолання шкідливих впливів, що деформують службову
поведінку та мораль, почуття обов’язку та відповідальності у ввіреному йому
колективі. В результаті виховання перетворюється в одну з найголовніших
його функцій. Але цей вид діяльності стає ефективним, коли починає
здійснюватися із застосуванням знань педагогічної науки, її ефективних
форм, методів, прийомів та засобів.
Актуальність

завдань

побудови

ефективної

педагогічної

системи

виховання співробітників структур інформаційної безпеки пов’язана зі
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зменшенням кількості осіб, що реально зайняті вихованням у підрозділах,
самоусуненням багатьох керівників та працівників кадрових апаратів від
виховної роботи, низьким рівнем педагогічної підготовленості командновиховного складу, зведенням виховної роботи до набору формальних заходів.
Серед проблем, що стоять перед системою виховання, особливо
виділяється національно-патріотичне виховання. Реалії останніх років
свідчать про недооцінку ролі та значущості національно-патріотичного
виховання у становленні особистості. Зміст національно-патріотичного
виховання полягає в організованому, планомірному, систематизованому,
послідовному та цілеспрямованому освтньому процесі, спрямованому на
засвоєння

майбутніми

правоохоронцями

національних,

духовних

та

культурних цінностей, формування національно-патріотичної свідомості,
переконань, поведінки, готовності до захисту Батьківщини, конституційних
прав та свобод громадян, законності й стабільності правопорядку.
Важливим у національно-патріотичному вихованні є формування
патріотичної самосвідомості, яка проявляється у ставленні особистості до
своєї малої та великої Батьківщини, зацікавленості в історії свого народу,
його національній спадщині та повазі до них. Патріотизм є багатоаспектним
поняттям, фундаментальною духовно-моральною якістю, світоглядною та
психологічною

характеристикою

особистості,

морально-духовним

принципом її життєдіяльності. Патріотизм базується на системі понять,
переконань, знань та почуттів, які визначають ставлення людини до себе,
своєї родини, свого народу та Батьківщини, їх історії та духовно-культурних
цінностей, готовність до їх захисту та примноженню.
На думку ряду авторів [53; 150; 244], характерними недоліками стану
патріотичного виховання в Україні є:
 недостатнє використання змісту соціально-гуманітарних дисциплін
у освітньому процесі,

199
 слабкий зв’язок позааудиторних виховних заходів з навчальним
процесом,
 недостатня

підготовленість

командно-виховного

складу

до

реалізації їх виховних можливостей у процесах патріотичного виховання.
Ці негативні фактори в цілому визначають недостатній рівень
патріотичного виховання у спеціалізованих вишах структур інформаційної
безпеки

та

підтверджують

необхідність

розробки

цілісної

системи

патріотичного виховання для впровадження її у освітній процес.
В основу сучасної ідеології виховання покладено такі компоненти
[347]:
– реалізм, реальна мета виховання сьогодні – різнобічний розвиток
людини, що спирається на її природні здібності і потреби навколишнього
середовища;
– особистісна спрямованість виховання, що базується на розвитку
індивідуальних схильностей людини з урахуванням її інтересів, своєрідності
характеру, формування у неї високих духовних потреб;
– добровільність, сенс якої полягає в опорі на ідею співробітництва з
вихованцем,

відмові від

примушення,

збудження

інтересу,

відчуття

обов’язку, волі та устремлінні до самодіяльності та творчості.
Професійне виховання здійснюється в кілька етапів (рис. 3.1). Перший
етап

безпосередньо

пов’язаний

із

профорієнтацією,

і

включає

профінформацію, профагітацію, профконсультацію. Наступним етапом є
профвідбір, який можуть здійснювати кадрові служби або агентства,
приймальні комісії навчальних закладів. Наступний етап – профвідбір, що
здійснюється

над

заздалегідь

підібраним

контингентом.

На

етапі

профвідбору за спеціальними методиками здійснюється профдіагностика з
виявленням професійних намірів, інтересів та можливостей особистості.
Проводиться

також

попередня

апробація

кандидатів

професії.

За

результатами профвідбору та профдіагностики відбувається перехід до
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профпідготовки. Профпідготовка – прерогатива навчального закладу. На
цьому етапі формується спочатку академічна, а потім – професійна зрілість
того, хто навчається. Для цього етапу характерне оволодіння тими, хто
навчається, системою загальноосвітніх, спеціальних та професійних знань,
умінь та навичок, формування норм і цінностей, розвиток соціальних та
професійних

якостей

особистості.

Після

завершення

профпідготовки

відбувається випуск спеціалістів. Однак повною професійною готовністю
вони ще не володіють. Їм належить ще пройти період професійної адаптації
безпосередньо на робочих місцях і в професійних колективах. Для етапу
адаптації характерні процеси визначення ускладнень у розвитку професійних
здатностей, їх усунення; підвищення рівня професійного сприйняття та
професійної свідомості, професійної психологічної сумісності, звільнення від
психологічної

напруженості,

тривожності,

психологічної

втоми;

відбуваються формування основ професійної майстерності, розвиток різного
роду здатностей, насамперед моральних.

профорієнтация
Професійна зрілість

профпідбір

профпідбір

профадаптація

профпідготовка

Профстановлення та
профвдосконалення

самовдосконалення

Рис. 3.1 Етапи професійного становлення
Завершальним

етапом

професійного

виховання

є

професійне

становлення та професійне самовдосконалення. На цьому етапі формуються
професійна стійкість, професійна мобільність, відбувається підвищення
кваліфікації і перепідготовка, а також виробничого та службового статусу,
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соціально-професійної компетентності. Значну роль на заключних етапах
професійного виховання відіграє навчання активним методам професійної
саморегуляції,

самовдосконалення

на

етапах

профпідготовки

та

профстановлення.
У нових умовах педагогіка як наука про виховання не могла
залишатися на попередньому рівні. Неспроможного виявилась велика
кількість методологічних постулатів минулого. Зокрема, це було пов’язано з
тим, що наука про виховання базувалася на лінійному підході до вивчення
явищ дійсності, що не дає змоги зрозуміти цілісну картину світа та процесів,
що в ньому відбуваються. Тому на перший план виступили завдання
осягнення суті та змісту нової філософії виховання. Ця нова філософія має
відповідати новому етапу суспільного розвитку. Аналіз станів традиційної
педагогіки показав, що в цій ситуації для вдосконалення теорії і технології
виховання необхідно насамперед вирішувати методологічні питання, що
стосуються сутності особистості та об’єктивних законів її розвитку.
У зв’язку з історичним розвитком способів розуміння сутності природи
людини і процесів її життєдіяльності з’явились різні концепції і моделі
виховання. Серед найбільш відомих методологічних підходів, що пройшли
активну

апробацію,

зазвичай

називають

особистісно-діяльнісний,

антропологічний, акмеологічний, аксіологічний та ін. Через розуміння
сутності процесів виховання з’являється можливість визначити специфіку
кожної концепції, їх переваги та недоліків, розробити відповідну модель.
Людство постійно збагачує теорію і практику виховання, що сприяє
становленню нових наукових шкіл і напрямів, можливості їх різноманіттю.
Методологічною основою ефективних моделей виховної діяльності можуть
бути різні концептуальні підходи.
В останні роки поняття «підхід» значно частіше з’являється в
педагогічному дискурсі. Його використовують як дослідники, так і практики.
Підхід – це визначена орієнтація суб’єкта виховної діяльності під час
здійснення своїх дій, що спонукають до використання певної сукупності
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взаємопов’язаних понять, ідей та способів педагогічної діяльності. В
сучасній науково-методичній літературі передбачається застосовувати у
своїй діяльності системний, онтологічний, синергетичний, компетентнісний,
деонтологічний, соціокультурний, комунікативний і низку інших підходів
[17; 108; 181; 368; 471]. Це дає змогу на практиці звертатися до різних
підходів: до тих, що пройшли досить широку апробацію на практиці, так і до
тих, що зовсім недавно з’явилися в арсеналі педагогів. Найчастіше виховна
діяльність будується не на одному, а на кількох підходах, що доповнюють
один одного. Видається, що найбільший інтерес становить компетентнісний,
синергетичний та деонтологічний підходи.
Компетентнісний підхід у вихованні акцентує увагу на формуванні у
тих, хто навчається, компетенцій, які забезпечують можливість успішної
життєдіяльності в умовах світу, що динамічно змінюється. Формування
ключових компетенцій тих, хто навчається, базується на всебічному розвитку
їхніх здібностей, що є інтегративною характеристикою дієвої особистості.
Реалізація компетентністного підходу передбачає інтеграцію процесів
виховання та навчання, що сприяє формуванню компетентної особистості,
здатної до успішної соціалізації в суспільстві, конкурентоспроможність на
ринку праці, але водночас духовній, культурній та толерантній. Останнє
особливо важливе в процесі виховної діяльності в навчальних закладах
правоохоронних органів та силових структур. Це, зокрема, пов’язано з тим,
що серед компетенцій, формування яких, за визначенням Ради Європи,
надається велике значення, на першому місці стоять політичні і соціальні
компетенції, що передбачають здатність взяти на себе відповідальність,
толерантність, появу поєднання особистих інтересів з потребами суспільства.
Це саме ті компетенції, що повсякденно повинні проявляти в своїй діяльності
співробітники правоохоронних органів та силових структур. В останні роки
система професійної підготовки співробітників структур інформаційної
безпеки стала розвиватися в напрямі більш чітко визначеної мобілізації
співробітників на виявлення найважливіших компетенцій у професійній
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діяльності, що базуються на активізації та підсиленні почуттів моральної
відповідальності, честі та обов’язку.
Онтологічний підхід розглядає процес виховання як спосіб буття.
Новизна цього підходу полягає в тому, що в ньому виховання розглядається
не як ідеологічна надбудова, а як гуманітарний творчий процес. Сутність
цього процесу полягає в педагогічній підтримці особистісних сил, творчого
потенціалу та індивідуальних здібностей особистості на всіх етапах її
особистісного та професійного становлення. Цей підхід забезпечує введення
особистості в культурний простір, надає їй допомогу під час вибору
особистісно значимих духовних, моральних та професійних цінностей, а
також забезпечує побудову відповідних моделей професійної поведінки,
програм та проектів теперішнього та майбутнього життя.
Онтологічна категорія «виховання» складна та багатогранна, в цьому
сенсі засоби, методи та форми виховання розглядаються як різні способи
буття суб’єкта. Онтологічний підхід полягає в тому, що особистісні якості
людини виступають одночасно як мета і результат виховання. При цьому
індивідуально-особистісні психологічні зміни, що відбуваються у внутрішній
психологічній сфері особистості, яка виховується є головним показником
рівня

її

вихованості,

визначають

характер

її

соціальних

відносин,

спрямованість її професійної поведінки і діяльності [756]. Стратегічною
метою онтологічного підходу стає виховання сучасної людини, яка прямує до
інтеграції в постіндустріальному суспільстві і тяжіє до духовних, цінністносенсових аспектів життя, що володіє гуманітарними та спеціальними
компетентностями, морально-духовною культурою, творчими здібностями та
особистими якостями, необхідними для участі у відповідній професійній
діяльності.
Онтологічні

обґрунтування

освітнього

процесу

здійснюються

з

допомогою таких концептів:
1) людина – сутність людини, природа людини, буття людини;
2) педагогічна реальність – соціокультурне середовище, ситуація
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виховання, виховний простір, світ дитинства та юності;
3) інтерактивні позиції учасників виховання – волездатність, розуміння,
діалог, обмін цінностями та сенсами, співтворчість, соціальне партнерство,
турбота, любов, педагогічна підтримка;
4) буття та становлення людини в освіті та вихованні – власні сили
особистості,

становлення

суб’єктності,

індивідуальності,

особистісний

розвиток, самовизначення, самоорганізація, самовиховання;
5) якості людини – культурна ідентичність, духовність, моральність,
громадянськість, інноваційні здібності.
Фундаментальним ядром змісту теорії виховання, що ґрунтується на
онтологічному підході, є духовно-моральний підхід, який розглядається як
основа соціальної технології.
Синергетичний підхід базується на застосуванні сукупності ідей,
понять та методів, у процесах дослідження та управління відкритими
нелінійними системами, що самоорганізуються.
Справа в тому, що детермінований підхід до виховання, базований на
нормах класичної педагогіки, виявився нагальним в умовах сучасного світу,
що непередбачено швидко змінюється. Новим методологічним підходом до
модернізації освіти стає синергетика, покликана вирішувати психологічні,
дидактичні, культурологічні та світоглядні проблеми освіти,що виникли в
результаті ускладнення сучасного світу.
Синергетика являє собою цілу низку пояснень механізмів поведінки
складних систем. Зі всіх механізмів синергетики педагогіка в основному
залучає механізм саморегуляції, яка виникає у складних системах в умовах
нерівноважного стану та флуктуацій. Синергетичний підхід у педагогіці
базується на тому, що виховання особистості та її повноцінний розвиток
забезпечуються синергетичною взаємодією таких об’єктивних напрямів:
цілеспрямована виховна діяльність педагогічної інфраструктури (така
інфраструктура розуміється як система необхідних педагогічних і соціальних
умов для життєдіяльності та розвитку особистості), самосовдосконалення
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самої особистості, що виховується, та впливів на неї суспільства і його
окремих соціумів. Ці засади у сукупності утворюють систему синергетичного
взаємовпливу суб’єктів педагогічної діяльності.
Відповідно до поглядів прихильників синергетичного підходу у
педагогіці ефект виховання досягається не шляхом прямого педагогічного
впливом, а синергетизму виховної взаємодії педагога та учня. У буквальному
розумінні педагог не формує особистість одноосібно, а створює такі умови,
за яких вихованець включається в активну діяльність для досягнення цілі та
саме

так

самосовдосконалюється.

Таким

чином,

процес

виховання

здійснюється шляхом формування у вихованців системної орієнтовної
основи поведінки та діяльності особистості.
Слід зазначити, що синергетичний напрям перебуває на етапі розвитку.
Вже

виокремилось

кілька

напрямів:

системно-синергетичний

підхід,

ціннісно-синергетичний та ін.
Деонтологічний

підхід

базується

на

принципах

педагогічної

деонтології. Педагогічна деонтологія – це наука про професійну поведінку
педагога або розділ професійної етики, що гарантує відносини довіри між
учасниками педагогічної діяльності та педагогічного спілкування [575].
Вважається,

що

деонтологічний

підхід

означає

педагогічну

компетенцію, терпимість до інших людей та їхніх ідей, моральну
відповідальність за прийняті рішення в процесі навчальної та виховної
діяльності.
У нашому розумінні деонтологічний підхід у педагогіці має два
аспекти: по-перше, це належна професійна поведінка педагога, що базується
на сформованості у нього професійно-педагогічної моральності. І, по-друге,
це специфічні форми виховання тих, хто навчається, базовані на
усвідомленні ними свого професійного та громадянського обов’язку,
формування у них особливих форм моральності в поєднанні із глибокою
компетентністю у специфічних питаннях моралі та етики обраної професії.
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Перший аспект знаходить відображення в педагогічній деонтології –
науці, що отримала активний розвиток в останні роки в Україні та світі [145].
Другий мав би розвиватися в рамках деонтологічної педагогіки, яка повинна
була б розвиватися в напрямі розробки специфічних, по можливості
інваріантних та інтегральних методів виховання тих, хто навчається, в дусі
належної професійної поведінки, високого рівня компетентності у сфері
соціальних відносин. Однак, такий напрям поки що не отримав наукового
оформлення, хоча окремі його аспекти знаходять відображення в медичній,
юридичній, а останнім часом і поліцейської деонтології.
У зв’язку із викладеним наведемо основні концепти, які перебувають в
органічному зв’язку із деонтологічним підходом в освіті:
– деонтологічне виховання – процес систематичної та цілеспрямованої

взаємодії викладача і того, хто навчається, метою якого є формування у
свідомості учня належної професійної та соціальної поведінки;
– деонтологічне мислення спеціаліста – здатність аналізувати свої вчинки

та вчинки інших з позицій професійного обов’язку і моралі, бачити мотиви,
прогнозувати поведінку у можливих ситуаціях;
– деонтологічні якості спеціаліста – сукупність компонентів особистості,

що забезпечують її стійку професійну поведінку відповідно до професійного
обов’язку та вимог суспільної моралі;
– деонтологічний потенціал спеціаліста – комплекс властивостей та

здібностей, що дають змогу спеціалісту діяти йому відповідно до принципів
професійного обов’язку та моралі, який існує у прихованому вигляді та
здатен проявитися у можливих ситуаціях;
– деонтологічна позиція спеціаліста – інтеграція стійких, базованих на
свідомості обов’язку, ставлення спеціаліста до професійної сфери діяльності,
ролі, яку він виконує у цій сфері, до себе і учасників професійної діяльності,
що проявляється в поведінці, що породжує у поєднанні з глибокою
компетентністю високі соціально значимі результати;
– деонтологічна свідомість спеціаліста – відображення дійсності на
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основі суб’єктивної, вільної та безкорисливої духовної мотивації, що
базується на повазі до професійної та суспільної моралі;
– деонтологічне кредо спеціаліста – внутрішнє переконання, яке формує
світосприйняття,

базоване

на

свідомості

професійного

обов’язку

та

суспільної моралі.
Наведені вище концепти мають онтологічний сенс і можуть бути
використані при побудові відповідних моделей.
Деонтологічне сприйняття та професійне навчання органічно пов’язані.
Морально-етичні норми, правила та вимоги не існують самі по собі. Вони
проникають у складну канву взаємовідносин лікаря з пацієнтом, вчителя з
учнем, адвоката з підзахисним, слідчого з підозрюваним, з колегами по
роботі,

старшими

товаришами,

громадськістю.

Тому

деонтологічне

виховання має здійснюватися в межах кожної навчальної дисципліни з
першого курсу і до повного формування

у свідомості

майбутніх

професіоналів деонтологічних моральних стереотипів. На думку дослідників,
саме гуманітарні предмети можуть справляти найбільший вплив на
формування деонтологічних цінностей незалежно від здобутих професій.
Таким чином, для сучасної психолого-педагогічної науки та практики
домінуючого значення набуває розуміння виховання як засобу, спрямованого
на створення умов для саморозвитку та самовиховання особистості,
максимально повного засвоєння нею матеріальних та духовних цінностей,
культури суспільного буття. Важливою складовою системи професійного
виховання є принципи. Найбільш значимими для моделювання та побудови
системи професійного виховання на нашу думку є такі принципи:
• цілісності, який відображає, що до складу системи входить певна
сукупність компонентів і наявність у системи таких якостей, яких немає у її
окремих складових частин;
• комунікативності, що показує, по-перше, зв’язок між цілями, змістом,
способами проведення та результатами виховного процесу і, по-друге,
зв’язок між його учасниками;
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• керованості, що відображає управління як системоутворюючий
фактор функціонування і розвитку системи виховання.
При цьому основний акцент у виховній роботі слід зробити на корекції
та розвитку таких особистісних якостей, як:
– моральність;
– громадянськість;
– патріотизм;
– обов’язок.
В об’єктивній дійсності в наш час виокремлюється не так вже багато
професій, значення належної поведінки кожного представника яких відіграє
настільки важливу роль стосовно свободи, життя, здоров’я, майна громадян,
безпеки суспільства та держави. Наприклад, відхилення від належної
поведінки або професійну помилку кравця або радіомайстра жодним чином
не можна порівняти з помилкою лікаря, з юридичною помилкою слідчого,
судді, прокурора, працівника міліції, який неправомірно або через трагічну
помилку застосував зброю. Для представників цих професій і в цілому для їх
професійних груп характерні відповідальність за рішення, що приймаються,
відносна самостійність у діях.
Наявність під час розгляду проблем та сутнісних характеристик
деонтології досить невеликої кількості професій, до яких деонтологія як
система спеціальних соціальних норм найбільш може застосовуватися,
пояснюється, перед усім, тим, що рівень наукової розробленості відповідних
проблем та ступінь практичної реалізації конкретних норм досить обмежені.
Деонтологічний підхід до виховання повинен протистояти такому
негативному явищу, як професійна деформація, яка особливо небезпечна у
співробітників правоохоронних органів. Професійна деформація, як правило,
охоплює особистість у цілому, зазвичай проявляючись у формі схильності до
«захисту честі мундиру», кар’єризмі, індивідуалізмі. Можливі прояви
альянсів зі злочинними структурами, в гіршому випадку – зрада інтересів
служби та держави. Виникнення ознак та проявів професійної деформації
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багато в чому визначається індивідуальними характеристиками особистості,
рівнем виховання, культури, морально-психологічної підготовки, здатність до
самооцінки та висувати вимоги до себе.
У зв’язку із викладеним з’являється можливість сформулювати основні
завдання виховної роботи в органах, які пов’язані з охороною прав держави,
особистості і суспільства:
 забезпечення деонтологічного характеру професійної підготовки,
застосування спеціальних загальних форм виховної роботи,
 організація системи спеціальних загальних виховних заходів в
допустимому обсязі;
 індивідуальна виховна робота як головний напрям з урахуванням умов
зайнятості співробітників професійною діяльністю та специфіки практичного
органу, покликаного вирішувати практичні завдання;
 стимулювання самовдосконалення та педагогічне супроводження
самовиховання;
 контроль

за

морально-етичними

змінами,

що

відбуваються

в

особистості конкретного, співробітника та в колективі;
 профілактика професійної деформації особистості співробітників,
виникнення в колективі негативних, противоправних, неуставних та
аморальних проявів;
 створення виховного середовища, надання виховного характеру
діяльності із забезпечення безпеки та керівництва нею;
 виховання в професійних колективах духу справжнього колективізму.
Виховання почуття колективізму є надзвичайно важливим у підрозділах
інформаційної безпеки. Почуття честі, добре ім’я підрозділу — дієвий
регулятор поведінки його особового складу. Важлива особливість колективу
полягає в тому, що він являє собою дієву педагогічну силу, проявляє
цілеспрямовану активність у справлянні впливів на тих, хто особливо
потребує

допомоги

та

підтримки,

сприяє

підвищенню

професійної

майстерності, подоланню складностей та усуненню особистісних недоліків.
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Від того, що являє собою колектив, наскільки він згуртований,
організований,

які

інтереси,

стремління,

думки,

настрої

в

ньому

переважають, яких норм поведінки дотримується більшість її членів,
залежить успіх професійної діяльності. Духовна атмосфера в підрозділі є
найближчим соціально-педагогічним середовищем, яке виховує кожного
співробітника, надає певну спрямованість його думкам та намаганням,
визначає ставлення до справи та оточуючих, привчає до дотримання
деонтологічних норм поведінки, сприяє проявам кращих якостей та розвиває
їх. Тому професійний колектив виступає потужним джерелом педагогічних
впливів на кожного співробітника.
У результаті з'являється можливість заздалегідь сформулювати цілі та
основні завдання деонтологічної підготовки персоналу правоохоронних
органів і силових структур.
Метою деонтологічної підготовки фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом є формування високого рівня усвідомлення
свого професійного обов’язку як особливої професійної властивості особи та
найважливішого компонента її професійної готовності в умовах побудови
сучасного,

цивілізованого,

гуманного,

демократичного,

правового

суспільства, здатного забезпечити дотримання прав та свобод особистості,
безпеки, територіальної цілісності та суверенітету держави.
Дослідження в галузі освіти, теоретичний аналіз існуючих у педагогіці
підходів до вирішення зазначеної проблеми дають підстави розробити
систему принципів формування деонтологічної компетентності фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом, спираючись на
підходи європейських і вітчизняних педагогів-науковців, нормативно-правові
документи та власний досвід педагогічної діяльності дисертанта:
— формування

деонтологічної

компетентності

є

обов’язковою

частиною підготовки фахівців з організації захисту інформації з обмеженим
доступом і базується на основних положеннях сучасної педагогіки, теорії
вітчизняної і зарубіжної освіти, розкритті специфіки їх діяльності;
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— формування деонтологічної компетентності фахівців з організації
захисту

інформації

з

обмеженим

доступом

потребує

застосування

інноваційних технологій, реалізації засад цілеспрямованості та ідейності,
гармонізації загальнолюдських та професійних цінностей, особистих і
суспільних інтересів, зв'язку освітнього процесу з життям, сучасним рівнем
соціально-політичного та культурного розвитку суспільства, безперервності
процесу виховання, формування деонтологічної компетентності в колективі і
в процесі діяльності та спілкування, поваги до особистості того, хто
навчається;
— упровадження онтологічного підходу у навчання фахівців з
організації захисту інформації з обмеженим доступом дає змогу розглядати
деонтологічну компетентність не як сукупність знань, умінь, навичок і
певних особистісних якостей фахівця, а як обізнаність, сприйняття
професійних цінностей та наявність у нього певних здібностей щодо
здійснення

власної

життєдіяльності

у

складному,

нестабільному

й

відкритому для зовнішніх впливів професійному світу;
— ефективність професійної підготовки фахівців досягається не
шляхом прямого педагогічного впливу, а синергетизму виховної взаємодії
викладача і тих, хто навчається; у буквальному розумінні педагог не формує
особистість фахівця одноосібно, а створює такі умови, за яких майбутній
фахівець залучається до активної діяльності для досягнення мети і саме
таким чином самовдосконалюється;
— для

сучасної

психолого-педагогічної

науки

й

практики

домінуючого значення набуває розуміння професійної підготовки фахівців
як засобу, спрямованого на створення умов для саморозвитку та
самовдосконалення особистості, максимально повного освоєння нею
матеріальних і духовних цінностей, культури професійного та суспільного
буття;
У

процесі

дослідження

деонтологічної компетентності:

визначено

такі

завдання

формування
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– виховання поваги до закону, норм суспільного життя і водночас
соціальної, професійної та особистої відповідальності за те, що відбувається
в суспільстві, державі, колективі, що виявляється в турботі про добробут
держави, забезпеченні її безпеки.
– виховання потреб у вивченні національної культури, формуванні та
розвитку намагання створювати цінності духовної культури, забезпеченні її
безпеки;
– створення належних умов для проявів патріотизму, виконання
конституційних

прав

і

обов’язків,

громадянського,

професійного

та

службового обов’язку;
– формування

та

розвиток

у

громадян,

що

виконують

свій

громадянський та професійний обов’язок, моральної та психологічної
готовності до забезпечення особистої, суспільної та державної безпеки,
захисту

Батьківщини,

вірності

своєму

професійному

обов’язку,

продемонструвати особистий приклад у виявленні державного патріотизму;
– підготовка

співробітників

до

вирішення

завдань

професійної

діяльності, формування та розвиток морально-психологічних основ для
виконання вимог служби, вірності професійному обов’язку, присязі, Закону;
– розвиток моральної свідомості, морально-психологічних якостей,
навичок, умінь та звичок морально зрілого вирішення питань, пов’язаних із
виконанням

професійних

обов’язків,

що

забезпечують

профілактику

зловживань службовим становищем, порушень законності, запобігання
корупції;
– формування

морально-психологічних

якостей

та

звичок

високоморальної та культурної поведінки у побуті, у особистому житті, у
проявах високої вимогливості до себе, постійної роботи над собою;
– формування згуртованості колективів структур інформаційної безпеки
на основі моральних традицій, морально чесних та етичних відносин один з
одним, дружби, товариськості, взаємодопомоги, взаємної доброзичливої
вимогливості, почуття обов’язку, відповідальності, честі;
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– підвищення морально-психологічної стійкості, уміння здійснювати
правильний моральний вибір, не піддаватися спокусам, умовлянням, спробам
підкупу, що призводять до порушень службового обов’язку та підриву честі,
службової зради;
– формування ставлення до людини як до вищої цінності, повага та
захист прав, свобод і людської гідності відповідно до міжнародних та
вітчизняних правових норм та загальнолюдських принципів моралі;
– формування глибокого розуміння соціальної значущості своєї ролі та
високого професіоналізму, своєї відповідальності перед суспільством,
державою як працівника системи, від якої у вирішально залежать суспільна
безпека, охорона життя, здоров’я, правова захищеність великих мас людей;
– виховання здібностей до раціонального та гуманного використання
наданих законом працівнику спеціальних

органів прав

із

суворого

дотримання принципів соціальної справедливості, громадського, службового
та морального обов’язку;
– виховання в дусі принциповості, мужності, безкомпромісності,
самовідданості в боротьбі зі злочинністю, об’єктивності та неупередженості
у прийнятті рішень;
– формування бездоганності особистої поведінки на службі і в побуті,
чесності, непідкупності, турботи про професійну честь, суспільну репутацію
працівника правоохоронних органів;
– виховання свідомої дисципліни, ретельності та ініціативи.
Така система принципів може бути названою деонтологічною та
особистісно-орієнтованою,

метою якої

є стимулювання

саморозвитку

особистості, базова освіта і культура особистості як основа для її подальшого
розвитку, допомога особистості в життєвому самовизначенні. При цьому
зміст виховання включає культуру життєвого самовизначення, службові,
трудові відносини, стиль спілкування, інтелектуальну, моральну, правову,
фізичну та екологічну культуру.

214
3.2. Педагогічні умови формування деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом
Визначення

педагогічних

умов

формування

деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації потребує аналізу
поняття "педагогічні умови", (вивчення) їх сутності і класифікації. Таке
вивчення було здійснено методами міждисциплінарних досліджень. Це
пояснюється тим, що деонтологічна компетентність фахівців із організації
захисту інформації являє собою феномен, який не отримав належного
висвітлення

в

нормативно-правової

та

науковій

літератури.

Для

обґрунтування педагогічних умов, які забезпечують формування цього
феномена, необхідно уточнити, що слід розуміти під терміном «педагогічні
умови», оскільки в науковій психолого-педагогічній літературі трапляються
різні тлумачення цього поняття. Однак, спочатку слід уточнити термін
«умова» в контексті дисертаційного дослідження.
Енциклопедичне визначення поняття «умова» багатозначне, зокрема
умова трактується, як:
1) обставина, від якого щось залежить;
2) вимога, що висувається однією із договірних сторін;
3) усна чи письмова домовленість;.
4) правила, встановлені в певній сфері життя чи діяльності;
5) обстановка, в якій щось відбувається, здійснюється;
6) дані, вимоги, з яких слід виходити при вирішенні завдань, проблеми.
У новому тлумачному словнику української мови умови визначаються
як сукупність положень, покладених в основу певного процесу, явища, або як
необхідна обставина, що робить можливим або сприяє здійсненню,
створенню, утворенню певного явища, процесу, предмету.
Таким чином, етимологія поняття «умова» дозволяє трактувати його, з
одного боку, як обставину, а з другого – як певне оточення, в якому щось
здійснюється (зокрема, формування деонтологічної компетентності). Термін
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«умова», як філософська категорія виражає відношення предмета до явищ,
що його оточують без яких він існувати не може. Сам предмет виступає як
щось обумовлене, а умови – як дещо зовнішнє відносно предмета, що
відображає багатоманітність об'єктивного світу. Отже, умова – це зовнішнє
стосовно предмета дослідження різноманіття об'єктивного світу. У практиці
розрізняють необхідні і достатні умови. Необхідними умовами є ті, без яких
не може здійснюватися певна дія, достатніми ті, за яких конкретна подія
може здійснитися.
На відміну від причини, яка безпосередньо породжує те чи інше явище,
умова встановлює середовище, обстановку, в якій це явище виникає, існує і
розвивається. Важливо також відокремити поняття «умова» від поняття
«фактор». Суспільство, окремі колективи й особистості можуть створювати
сприятливі і усувати несприятливі фактори, що впливають на результати їх
діяльності. Проте категорія «фактор» належать до обставин, які можна лише
прогнозувати, в той час як «умови» передбачають можливості їх
конструювання.
У педагогіці існують різні підходи до визначення змісту поняття
«педагогічні умови». Зокрема, педагогічні умови – це:
- сукупність об'єктивних можливостей, змісту,

форм, методів,

педагогічних засобів і матеріально-просторового середовища, які спрямовані
на вирішення дослідницьких завдань [514];
- педагогічні обставини, які сприяють або протидіють проявам
педагогічних закономірностей, зумовлених дією певних факторів [236];
- сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, методів і
прийомів підвищення ефективності освітнього процесу і матеріальнопросторового середовища, що забезпечують успішне вирішення поставлених
і проектованих у дослідженні завдань [539];
- умови, які свідомо створюються в освітньому процесі і повинні
забезпечувати найбільш ефективний перебіг цього процесу [49];
- сукупність взаємопов'язаних умов, необхідних для здійснення
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цілеспрямованого

освітнього

процесу,

що

забезпечують

формування

особистості, наділеної певними якостями [154];
- сукупність

об’єктивних

можливостей,

змісту,

форм,

методів,

педагогічних прийомів [657];
- обставини, від яких залежить і на основі яких відбувається цілісний
продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що
опосередковується активністю особистості [236];
- створення сприятливого середовища, забезпечення професійної
спрямованості дисциплін, розробка та використання модульних програм
курсів,

забезпечення

взаємозв’язку

між

фаховими

та

загальними

дисциплінами [595].
І.А. Федякова [742] зазначає, що стосовно системи освіти, в контексті
реалізації акмеологічного підходу доцільно розглядати виключно про
психолого-педагогічні умови, під якими вона розуміє конкретні способи
педагогічної взаємодії, взаємопов'язані заходи, спрямовані на формування
суб'єктних властивостей особистості, продуктивні та ефективні способи і
прийоми діяльності в заданих умовах. При цьому поняття «психологопедагогічні умови» вона тісно пов'язує з поняттям «педагогічний процес»,
оскільки умови проявляються саме в педагогічному процесі і створюються з
метою його оптимізації.
В. Андрєєв

[7]

вважає,

що

педагогічні

умови

є

результатом

цілеспрямованого відбору, конструювання і застосування елементів змісту,
методів (прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення
цілей...».
Т. Мінакова [494] розглядає педагогічні умови як наявність обставин,
які сприяють розвитку пізнавальної самостійності майбутнього фахівця в
процесі професійно орієнтованого навчання.
Є. Ганін [154] у своєму дослідженні наголошує на тому, що в освітній
практиці створення педагогічних умов пов'язане з психологічним та
педагогічним аспектами.

Психологічний аспект

передбачає

вивчення
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внутрішніх

характеристик

досліджуваного

феномену

у

внутрішніх

структурах особистості з метою спрямованого впливу на них. Педагогічний
аспект пов'язує психологічний зміст з факторами і механізмами, що
забезпечують

бажаний

розвиток

процесів,

явищ,

властивостей;

він

передбачає виявлення і створення обставин, що забезпечують ефективність
педагогічних впливів на особистість. При цьому Є. Ганін зазначає, що
педагогічний аспект питання зумовлений необхідністю визначення тих умов,
які найбільше сприяють реалізації найважливіших цільових установок
застосування сучасних інформаційних технологій як засобу науководослідної та самоосвітньої діяльності.
Отже, науковці по-різному трактують поняття «педагогічні умови»,
розглядаючи їх або як обставини, які цілеспрямовано створюються
педагогами, або як фактори, що об’єктивно існують і лише залучаються ними
під час здійснення певного педагогічного дослідження в освітньому процесі.
Досить детальний аналіз тлумачення сутності педагогічних умов
здійснив Є. Хриков [763], який піддав критиці спроби деяких дослідників
пов’язати фактори і закономірності із педагогічними умовами. На його думку
можна погодитися з тим, що педагогічні умови – це сукупність об’єктивних
можливостей, змісту, форм, методів, прийомів, засобів педагогічної
діяльності, але не всіх, а лише тих, які створюються саме педагогом та є
продуктом його діяльності. Він також заперечує спроби пов’язати педагогічні
умови із закономірностями. Адже педагогічні умови розробляють у межах
вузьких дослідницьких тем і тому не можуть мати загальнопедагогічного
характеру. Є.Хриков вважає, що педагогічні умови не можуть суперечити
педагогічним законам, закономірностям, принципам та правилам, але
припускає, що вони можуть бути локальним проявом закономірностей,
принципів та правил, що реально існують.
На нашу думку, важко погодитися з такими ригористичними заявами.
Адже саме закономірності мають бути покладені в основу педагогічних
досліджень. Більше того, вони повинні стати їх результатом. Тому
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педагогічні умови ніяк не повинні відокремлюватися від педагогічних
закономірностей.
Далі Є.Хриков стверджує, що педагогічні умови автори часто
пропонують те, що насправді являє собою завдання педагогічної діяльності,
зокрема формування мотивів, потреб, впливів на когнітивну, афективну й
конативну сфери, формування соціального досвіду, розвиток математичних,
хімічних та інших здібностей тощо. На його погляд, положення, які
описують завдання, педагогічні цілі, не є педагогічними умовами.
Відповідно до цього твердження педагогічні умови – це те, що педагоги
створюють, а цілі та завдання – це те, що вони реалізують за допомогою
вчасно або заздалегідь створених умов. З такою думкою неможливо не
погодитися. Тому це твердження було взяте до уваги під час визначення та
формування педагогічних умов деонтологічної підготовки фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом.
До недоліків, що існують у визначенні сутності і змісту педагогічних
умов, слід додати ще й те, що вони розглядаються більшістю дослідників як
тимчасовий захід, що вживається лише в дослідницьких цілях під час
педагогічного експерименту. Це, безумовно, накладає певний відбиток на
сприйняття педагогічних умов як педагогічної сутності.
Щодо цього слід погодитися із висновками Є.Хрикова, який стверджує,
що формулювання педагогічних умов у сучасних педагогічних дослідженнях
свідчить про наявність стихійно утворених традицій, які перетворилися на
стереотипні

уявлення

представників

педагогічної

спільноти

щодо

формулювання педагогічних умов як феномену педагогічної дійсності.
Наслідком такого підходу є, за переконанням деяких фахівців, створення
інформаційного шуму, який ускладнює встановлення меж між розв’язаними
та ще не розв’язаними педагогічними проблемами.
Відповідно до існуючих традицій одна група дослідників розглядає
педагогічні умови як сукупність заходів педагогічного впливу в умовах
обмежень

матеріального

середовища

(В.І. Андрєєв,

А.Я. Найн,
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Н.М. Яковлєва). Зокрема В.І. Андрєєв під педагогічними умовами розуміє
комплекс заходів, методів та організаційних форм навчання й виховання [7].
А.Я. Найн вважає, що педагогічні умови – це сукупність об'єктивних
можливостей, що забезпечують реалізацію змісту, форм, методів і
матеріальних можливостей, спрямованих на вирішення поставлених завдань
[518]. Н.М. Яковлєва визначає педагогічні умови як сукупність заходів і
об'єктивних можливостей [816].
Інша група дослідників пов'язує педагогічні умови з цілісною
педагогічною системою, в якій вони виступають лише як один з компонентів.
Зокрема, Н.В. Іпполітова вважає, що педагогічні умови – це компонент
педагогічної системи, який відображає сукупність внутрішніх і зовнішніх
елементів. При цьому до внутрішніх вона відносить ті, які забезпечують
розвиток особистісного аспекту суб'єктів освітнього процесу, а до зовнішніх
– ті, які сприяють реалізації педагогічного процесу в цілому [298]. Водночас
М.В. Звєрєва

вважає,

що

педагогічні

умови

–

це

лише

змістова

характеристика одного з компонентів педагогічної системи, що включає зміст,
організаційні форми, засоби навчання і характер взаємин між учителем та
учнями [273].
Третя група вчених пов'язує педагогічні умови з планомірною роботою
з удосконалення закономірностей і стійких зв'язків в освітньому процесі. Така
робота має забезпечувати можливість перевіряти результати перетворень у
науково-педагогічній середовищі. При цьому вчені цієї групи наполягають на
необхідності

такого

формування

педагогічних

умов,

коли

вони

розташовуються в єдиний логічно послідовний ряд. Тож кожна окрема
педагогічна умова вибудовується у взаємозв'язку із попередньою і наступною
й перевіряється в рамках гіпотези дослідження в цілому. Таке уявлення є
найбільш близьким до тематики деонтологічного дослідження і тому має бути
взятим за основу.
Існує також тенденція ототожнювати педагогічні правила й педагогічні
умови. Як педагогічні правила, так і педагогічні умови орієнтують діяльність
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педагогів на реалізацію конкретної мети та використання для цього певних
засобів. Відмінність між правилами та умовами полягає в тому, що правила
мають загальнодидактичний характер, тобто вони охоплюють більш значну
частину педагогічної дійсності й орієнтовані на всю педагогічну спільноту.
Педагогічні умови мають більш локальний характер, вони спрямовані на
досягнення вузьких педагогічних цілей та окремі групи педагогічних
працівників. Педагогічні умови є практично орієнтованими положеннями, а
їх розробку слід розглядати як одне із завдань педагогічного дослідження, не
як його предмет або мету. Вирішення практичних завдань під час
педагогічного дослідження передбачає створення певних педагогічних умов,
більшість із яких вже відома науковцям та педагогам. Тому для
обґрунтування педагогічних умов, які відображають особливості проведення
певного педагогічного дослідження, слід спочатку проаналізувати уже відомі
педагогічні умови та виявити ті, яких бракує для вирішення наявної
педагогічної

проблеми.

Таким

чином,

процес

визначення

умов

є

суб’єктивним і недостатньо науково обґрунтованим.
Підбиваючи підсумки розгляду проблеми педагогічних умов як
складових наукових досліджень, наведемо їх властивості:


практична,

нормативна

спрямованість

на

організацію

ефективності

педагогічної

педагогічної діяльності;


спрямованість

на

підвищення

діяльності;


несуперечливість

з

педагогічними

закономірностями,

принципами та правилами;


поєднання емпіричних і теоретичних процедур наукового

дослідження;


відповідність вимогам наукової новизни;



імовірнісний характер забезпечення результату педагогічної

діяльності (педагогічні умови, як і педагогічні системи в цілому, не можуть
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гарантувати отримання певного результату, але підвищують імовірність його
досягнення);
локальний характер застосування (в структурі педагогічного



знання найбільш широкий характер мають закономірності та принципи,
вужчий характер – педагогічні правила, ще більш вузький – педагогічні
умови).
Таким чином, педагогічні умови – це обставини, що справляють
істотний вплив на перебіг педагогічного процесу, який тією чи іншою мірою
свідомо сконструйований педагогом, інтенціонально передбачає, але не
гарантує отримання бажаного результату. Так само, як і педагогічний засіб,
умова (а точніше – система умов) спеціально створюється, конструюється
педагогом з метою вплинути на перебіг освітнього процесу. Однак на відміну
від засобу умова не передбачає такої жорсткого причинного зв'язку з
наслідком. У цьому сенсі ми цілком погоджуємося із Н.М. Боритко [102],
який під педагогічними умовами розуміє обставини, що вчиняють істотний
вплив

на

педагогічнийо

процес,

тією

чи

іншою

мірою

свідомо

сконструйованого педагогом і припускають досягнення певного результату.
Водночас у загальній теорії систем умови розглядають як деяке середовище,
в якому відбуваються ті або фізичні, або суспільні процеси. Там поняття
"умова" орієнтоване на створення необхідного поля в гуманітарному сенсі –
свого роду світу, в якому забезпечується розвиток необхідних якостей,
властивостей і компетенцій. Це поле, цей світ включає як механізми, так і
фактори формування необхідних властивостей і якостей, у нашому розумінні
– ціннісних орієнтацій студентської молоді.
Утім, аналіз дав можливість класифікувати існуючи підходи до
сутності та змісту педагогічних умов.
Існує тенденція

поділяти

педагогічні

умови на

організаційно-

педагогічні та психолого-педагогічні. Іноді до них додаються дидактичні.
Проте, в літературі відсутні чіткі визначення цих складових і переконливі
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обґрунтування такої класифікації. Зазвичай автори обмежуються переліком
елементів цих умов або вимог до них. Найчастіше організаційно-педагогічні
умови визначають як основний фактор цілісного педагогічного процесу;
психолого-педагогічні умови – як сукупність можливостей освітньої та
матеріально-просторового

середовища;

а

дидактичні

–

як

елементи

організаційних форм навчання.
У нашому розумінні педагогічними умовами є умови, інакше кажучи
обставини, за яких можлива реалізація педагогічного процесу і які спеціально
обрані для його здійснення. Це ні в якому разі не сукупність можливостей чи
елементів форм навчання. Сукупність існує сама по собі, в разі необхідності
її можна доповнювати або виключати з неї деякі елементи. Але педагогічні
умови – це щось таке, що спеціально створюється для реалізації конкретного
педагогічного процесу. Для цього з набору відомих форм і методів беруться
необхідні, а відсутні спеціально розробляються. Істотним є те, що педагогічні
умови являють собою певну цілісність, яка перетворює набір, сукупність в
обставини, що забезпечують реалізацію конкретного педагогічного процесу.
Що стосується класифікації, то для потреб формування деонтологічної
компетентності фахівців з інформаційної безпеки достатнім є поділяти
педагогічні умови на психолого-педагогічні та організаційно-методичні. При
цьому під психолого-педагогічними пропонуємо розуміти умови, які
створюють

обстановку,

що сприяє реалізації теоретичних

розробок,

специфічних педагогічних впливів і особливої педагогічної взаємодії,
покладених в основу запропонованого педагогічного процесу. По суті, це
умови застосування тих чи інших педагогічних підходів, засобів, і технологій.
Психолого-педагогічні

умови

формують

спрямованість

педагогічного

процесу. Значною мірою вони пов'язані із рівнем теоретичної підготовки
педагогічного колективу, обізнаністю щодо цілей та методів педагогічного
процесу. Ці умови спрямовані насамперед на розвиток особистості учасників
освітнього процесу (педагогів і студентів), що забезпечує успішне вирішення
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завдань формування деонтологічної компетентності учасників освітнього
процесу. Основною функцією психолого-педагогічних умов є організація
таких заходів педагогічної взаємодії, які забезпечують перетворення
конкретних характеристик розвитку особистості майбутнього фахівця з
інформаційної безпеки, зокрема щодо організації захисту інформації з
обмеженим доступом. Сукупність психолого-педагогічних умов підбирається
з урахуванням структури перетворюваної особистісної характеристики
суб'єкта освітнього процесу у вищій школі. Який підхід буде застосований:
аксіологічний чи акмеологічний, чи інші педагогічні технології визначається
психолого-педагогічними умовами.
Але існує й інша проблема, пов’язані із інституційною забезпечиністю
запланованого

педагогічного

приміщення,

позааудиторних

адміністративного

персоналу

процесу,

надаванням

умов,

готовність

до

інновацій?

Це

навчальних

годин,

педагогічного
вже

є

та

предметом

організаційно-методичних умов. Тому організаційно-методичні умови – це
умови, які створюють обстановку, що сприяє практичній реалізації
запропонованого педагогічного процесу. Вони, так би мовити, інстиціюють
його.
Ці умови встановлюються з урахуванням можливостей освітнього та
матеріального середовища вищого навчального закладу. Згадані умови,
покладені в основу управління конкретним освітнім процесом або його
складовими на постійній або тимчасовій основі. Основною функцією
організаційно-методичних умов формування деонтологічної компетентності
фахівців є організація таких заходів впливу, які забезпечують цілеспрямоване,
заплановане управління розвитком цілісного освітнього процесу у вищому
навчальному закладі. Тому вони підбираються з урахуванням структури і
режиму такого закладу.
Психолого-педагогічні умови, таким чином, забезпечують теоретичну
частину дослідження, а організаційно-методичні – їх практичну реалізацію.
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Педагогічні умови, на наш погляд, слід також диференціювати на
тимчасові та перманентні. Тимчасові педагогічні умови встановлюються на
період проведення окремого, часто автономного педагогічного дослідження,
експерименту, перманентні – на весь час існування запропонованого
педагогічного процесу, певної педагогічної технології в конкретному
навчальному закладі або іншій освітній інституції.
Аналіз поняття «педагогічні умови» дає змогу виділити низку
положень, важливих для нашого розуміння цього феномену:
1) педагогічні умови є складовою цілісного педагогічного процесу;
2) кожна окрема педагогічна умова знаходиться у взаємозв'язку з
іншими, і разом вони утворюють цілісний, логічно обґрунтований ряд;
3) педагогічні умови забезпечують цілеспрямоване конструювання
заходів впливу і взаємодії суб'єктів освіти, матеріального середовища та
адміністративної структури: навчальних приміщень, тимчасових ресурсів,
обладнання і матеріалів.
Головною рисою педагогічних умов, на наш погляд, є їх цілісність, яка
проявляється в єдності теоретичних та практичних аспектів реалізації певної
ідеї, їх підпорядкуванні заданої мети.
Але якщо педагогічна умова – це обставини, які зумовлюють певний
напрям розвитку педагогічного процесу, то для розв’язання будь-якої
практичної педагогічної проблеми необхідно визначити і вжити заходів щодо
забезпечення цілісності освітнього процесу. Тому педагогічні умови
формування деонтологічної компетентності фахівців з організації захисту
інформації з обмеженим доступом вирішено реалізувати підтримуючи
цілісність освітнього процесу шляхом вжиття таких заходів:
– творче забезпечення наступності

у вигляді взаємопов'язаної

діяльності всіх учасників освітнього процесу як закономірності й принципу
компетентнісного підходу у вищій школі;

225
– установлення міжпредметних зв'язків, які відображаються у змісті
навчального матеріалу, структурі, методах викладання, коли під час навчання
відбувається паралельне і незалежне використання одних і тих самих
принципів і понять у різних дисциплінах і навчальних курсах;
– застосування інноваційних технологій у освітньому процесі,
підпорядкування організаційної структури навчального закладу завданням
науково-педагогічного процесу;
– оптимального використання особистісного і творчого потенціалу
кожного педагога і педагогічного колективу в цілому;
– інтегрування базисної і додаткових освітніх програм через їх
спадкоємність;
– нарощування освітнього та творчого потенціалу навчального закладу,
створення атмосфери для наукового зростання учасників педагогічного
процесу.
При цьому міжпредметна інтеграція виступає у вигляді створення
цілісної системи, структура якої визначається на онтологічному рівні.
Інтеграція може здійснюватися шляхом введення деонтологічної тематики в
інші навчальні предмети і дисципліни, в тому числі загальнонаукові і
технічні. Інтеграція на рівні міжпредметних зв'язків не руйнує навчальний
план, вона змушує майбутніх фахівців сприймати професійні знання через
поняття морального обов'язку і громадянської відповідальності. В рамках
окремого предмета без використання міжпредметних зв'язків неможливо
сформувати у майбутнього фахівця цілісне уявлення про специфіку
майбутньої

професійної

діяльності,

адекватне

сприйняття

картини

професійного світу. Загальні знання про професію можна отримати в разі
об'єднання часткових предметних знань у певну систему, що відображає
картину професійного світу, діючих там законів честі і відповідальності.
Встановлення міждисциплінарної інтеграції в умовах модульного навчання
являє собою цілеспрямовано організований процес формування особистості,
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яка прагне і здатна здійснювати власну життєдіяльність в динамічно
мінливому сучасному професійному світі.
Для конкретизації педагогічних умов, що забезпечують реалізацію
мети дослідження, виявлено фактори, які суттєво впливають на процес
деонтологічної підготовки фахівців з організації захисту інформації з
обмеженим доступом, а потім з них виділено ті, які є педагогічно
керованими. Зокрема, психолого-педагогічні умови мають забезпечувати
можливість реалізації таких наукових підходів:
– аксіологічного, в основу якого покладене ціннісне ставлення
майбутніх фахівців до вдосконалення професійних знань, аксіологізація їх
пізнавальної самостійності, формування ціннісних установок на реалізацію
вимог професійного, службового та громадянського обов'язку;
– акмеологічного, суть якого полягає у формуванні впливів, які
актуалізують творчий потенціал майбутніх фахівців, підвищенні в них
мотивації до досягнення успіху в професійній діяльності, що передбачає
створення умов для освоєння прогресивних, сучасних методик і технологій
навчання і саморозвитку як у професійній сфері, так і в життєдіяльності в
цілому.
– праксеологічного, який вимагає розглядати знання і практику в
єдності, зумовленій змістовим характером професійної діяльності, який
передбачає моделювання у освітньому процесі ситуацій самостійної
пізнавальної

діяльності

з

метою

розвитку

когнітивних,

творчих,

рефлексивних, пошукових умінь. Праксеологічний компонент характеризує
процес засвоєння цінностей професії, найважливішою серед яких є
усвідомлення професійного, службового та громадянського обов'язку. Цьому
сприяє:
– інформування студентів про історико-героїчні традиції Батьківщини;
– вивчення етичних елементів філософії належного, що включають
етичні обов'язки, цінності і чесноти фахівця;
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– ознайомлення із прикладами зразків, ідеалів виконання військового,
професійного, службового та громадянського обов'язку;
– формування інтелектуальної та пізнавальної ініціативи.
Розвиток пізнавальних інтересів майбутніх фахівців є фактором
продуктивності педагогічної діяльності, які опосередковують як набуття
професійних знань і умінь іцих фахівців, так і їх особистісний розвиток.
Опора в освітній діяльності на аксіологічні засади передбачає:
– наповнення змісту освіти ціннісними орієнтирами,
– пред'явлення тим, хто навчається, професійних, моральних та
громадських цінностей,
– обґрунтування їх значущості;
–

організацію рефлексивної

діяльності

учнів,

спрямованої

на

усвідомлення, аналіз і коригування ними особистісних цінностей, мотивів і
потреб;
– застосування засобів і методів активізації інтелектуальної діяльності
тих, хто навчається,
– актуалізацію їхніх індивідуальних здібностей (створення ситуацій
морального вибору, творча атмосфера освітнього процесу).
Усе це базується на принципах синергетизації, гуманістичної позиції
педагога,

передбачає

демократичний

стиль

спілкування,

врахування

онтології майбутньої сфери діяльності, професійно-ціннісних орієнтацій тих,
хто навчається, та актуалізації цих цінностей як мотивів подальшої
діяльності.
Найважливішими

акмеологічними

складовими

професійної

самосвідомості фахівця є його адекватна професійна і особистісна
самооцінка, реалістичний рівень домагань, комунікативна толерантність у
спілкуванні, асертивна поведінка у взаємодії з колегами. Ставлення до себе і
самооцінка формуються на основі знання про себе, свої особисті і
професійні якості. Результатом процесу самооцінювання стає стійке
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безпечне і персистентне становище в професійному світі. Однак перш ніж
організовувати

дослідницьку

діяльність

як

інноваційну

технологію

навчання, дослідник повинен визначити не тільки наявність у нього
мотивованих учасників педагогічного процесу, а й власну можливість
створити необхідні умови успішної реалізації їхніх творчих здібностей. При
цьому важливо, щоб педагог усвідомив для себе, чи можливий для нього
подібний рід діяльності, чи є в нього необхідний науковий і педагогічний
потенціал, володіє він сам методикою та методами передбачуваного
наукового

дослідження

комплексності,

чи

системності,

не

володіє.

суб'єктності,

Акмеологічні
детермінізму,

принципи
соціальної

детермінації особистості, розвитку, гуманізму передбачають:
—

орієнтацію педагога на цілісність педагогічного процесу, його

диференціювання та вибір найбільш ефективних засобів, методів, прийомів
і змісту освіти;
—

виявлення

детермінант

розвитку

особистості,

становлення

процесів самовдосконалення і реалізацію педагогічних засобів і методів, що
актуалізують виявлені фактори;
—

ставлення до осіб, що навчаються, як до повноправних, активних,

самоцінних суб'єктів освітнього процесу;
—

підтримку ініціативи, самостійності, самовираження тих, хто

навчається;
—

реалізацію

активно-діяльнісного,

особистісно-орієнтованого,

розвивального, індивідуально-диференційованого підходів до навчання та
виховання;
—

забезпечення розуміння проблемності тими, хто навчається,

шляхом вирішення завдань, що містять суперечності, та варіативності
освітнього процесу на основі реалізації принципів гуманної педагогіки;
—
освіти;

створення атмосфери співробітництва і співтворчості суб'єктів
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—

організацію педагогічного взаємодії на основі співтворчості і

довіри.
Праксеологічний

компонент

характеризується

володінням

організаторськими, комунікативними, предметно-практичними уміннями,
необхідними для здійснення майбутньої професійної діяльності. Термін
«праксеологія» походить

від

грецького

«praxis» (дія,

практика).

У

буквальному розумінні праксеологія – це «знання про дії», у філософському
пізнання практики, тобто вивчення практичної реалізації і наслідків
конкретної дії. Таке вивчення надзвичайно важливе як для вдосконалення
практики, так і для професійного розвитку тих, хто це здійснює.
Праксеологічний підхід дає змогу водночас вимагає розглядати знання і
практику в єдності, при цьому в єдності, зумовленій змістовим характером
діяльності, праксеологічна спрямованість якої відбувається в разі активного
об'єднання знань і безпосередньо самої діяльності, що сприяє внутрішньому
духовному вдосконаленню особистості.
Фахівець з організації захисту інформації, який живе і діє в умовах
ризику і невизначеності, а інколи в стресових та надзвичайних ситуаціях,
повинен розуміти, що багато залежить від нього самого, його здатності
орієнтуватися в складних ситуаціях, вирішувати невідкладні практичні
проблеми.

Вивчення

комплексу проблем,

пов'язаних

зі

специфікою

професійної діяльності, у рамках праксеології дає можливість освоїти низку
життєвих практик і стратегій дії, усвідомити сособисте ставлення до
професійних цінностей і проблем. Але найголовнішим є те, що праксеологія
може сприяти формуванню розсудливості і практичності. Бути практичним з
погляду праксеології означає володіти засобами самопізнання, які виявляють
здібності і можливості, сильні і слабкі сторони своєї особистості; вміти
будувати і коригувати власні життєві плани і стратегії виходячи з досвіду
самопізнання; орієнтуватися в складних ситуаціях, пов'язаних з браком
інформації і ризиком, приймати рішення і діяти з урахуванням розумного
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ризику, аналізувати свої і чужі помилки; володіти основами професійної
майстерності і стратегіями діяльності в професійній сфері.
Тут може стати в нагоді вивчення практичного досвіду інших людей,
орієнтація на позитивні приклади, зразки, ідеали, а в синергетичному сенсі –
прямування за атракторами. У цих змістових характеристиках розкривається
необхідність більш широко впроваджувати праксеологічні ідеї в сучасну
освіту, комплементарно з компетентнісним підходом.
Теоретико-методологічна підготовка педагогів до реалізації змісту як
окремої навчальної дисципліни передбачає:
– з'ясування сутності і змісту нової навчальної дисципліни, засобів і
методів її реалізації, контролю цього процесу;
– освоєння педагогами специфічних психолого-педагогічних методів
формування

універсальних ключових компетенцій (зокрема

способів

організації і проведення тренінгів з розв’язання суперечностей, мотивації
досягнень, рефлексії);
–

організацію

переосмислення

викладачами

змісту

навчальних

дисциплін, їх ціннісне, професійно-орієнтоване наповнення, можливого
переструктурування

порядку

викладу

навчального

матеріалу

з

використанням завдань, які містять суперечність.
Специфічною

рисою

поняття

«педагогічні

умови

формування

деонтологічної компетентності фахівців з організації захисту інформації з
обмеженим доступом» є те, що воно включає елементи всіх складових
процесу навчання. У результаті під педагогічними умовами запропоновано
розуміти обставини процесу навчання, які створюють умови для формування
мотивації до самовдосконалення, взаємосприйняття, підтримки, довіри,
прагнення до професійного самоствердження, використання варіативних
форм і методів організації освітнього процесу. Теоретично обґрунтована ідея
співробітництва, діалогу, партнерства у взаємовідносинах викладача і
студента, забезпечення позитивної мотивації студентів до формування
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деонтологічної компетентності, особистісних та професійних якостей;
удосконалення спеціальної підготовки викладачів у сфері індивідуальної та
групової деонтологічної підготовки; моделювання освітнього процесу на
основі тренінгів, деонтологічного змісту, партнерських, толерантних,
емпатійних взаємин, творчої активності студентів; розробка і реалізація
програми

позааудиторних

заходів,

що

дають

змогу

реалізовувати

деонтологічну підготовку студентів; стимулювання студентів до розвитку,
саморозвитку,

прагнення

до

професійного

самовдосконалення

та

самоствердження.
Реалізація вищенаведених педагогічних умов потребує відповідного
змістового наповнення, пошуку ефективних форм організації освітнього
процесу, застосування як традиційних, так і інноваційних методів, сучасних
засобів

навчання;

передбачає

ґрунтовну

теоретико-методологічну

і

праксеологічну підготовку; оволодіння технологіями партнерства усіма
учасниками педагогічного процесу.
Зазначені заходи мають на меті підвищення рівня усвідомлення
фахівцями з організації захисту інформації з обмеженим доступом
значущості
суспільстві,

формування
забезпечення

деонтологічної
готовності

компетентності,
до

професійної

її

місця

в

діяльності

і

безперервності професійного розвитку.
Отже,

питання

формування

інформаційної

культури

в

умовах

професійної підготовки майбутніх фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом залишається відкритим для теоретичного осмислення й
експериментального вивчення, а знаходження нових технологічних рішень
сприятиме, на наш погляд, розширенню і збагаченню дослідницького поля
педагогічної науки, підвищенню інформаційної культури студентів.
У цілому теоретичне дослідження щодо визначення педагогічних умов
формування деонтологічної компетентності дало підстави зробити висновок,
що під педагогічними умовами слід розуміти створення такого простору ,
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такого освітнього середовища, в якому представлена сукупність психологопедагогічних та організаційно-методичних факторів, компонентів, відносин і
засобів, які в сукупності забезпечують реалізацію необхідного педагогічного
процесу як складної педагогічної системи, де з'являється і реалізується
можливість формування деонтологічної компетентності фахівців з організації
захисту інформації з обмеженим доступом.
У процесі визначення комплексу педагогічних умов враховувалися не
тільки особливості середовища, в якому реалізується модель формування
деонтологічної компетентності фахівців у сфері інформаційної безпеки, а й
здатність впливу цих умов на вдосконалення елементів культури, історичних
знань, патріотичної спрямованості, виявлення соціального замовлення
держави і суспільства щодо розв’язання проблем захисту інформації. Нами
виділені такі педагогічні умови, які є педагогічно керованими:
а) використання досвіду і морального потенціалу викладацького складу
для професійної підготовки студентів;
б)

розвиток

професійно-педагогічної

спрямованості

особистості

викладачів шляхом організації для них семінарів взаємовідвідування занять
викладачами кафедр з подальшим аналізом та включення їх у систему
позааудиторної роботи;
в) підвищення педагогічної культури викладачів.
Ґрунтуючись на аналізі психолого-педагогічної літератури, а також на
змісті

деонтологічної

компетентності

та

визначенні

її

структурних

компонентів, ми дійшли висновку, що успішне формування цієї компетенції
студентів в освітньому процесі вищої школи можливе в разі реалізації
сукупності двох блоків педагогічних умов:
1) психолого-педагогічні умови:
– формування мотиваційних установок на реалізацію інформаційнокомунікативної компетенції у навчальній діяльності;
– розвиток рефлексивної сфери особистості, яка сприяє формуванню
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інформаційно-комунікативної компетенції;
– реалізація рівноправних відносин між студентом і викладачем у
процесі освітньої діяльності;
2) організаційно-методичні умови:
– використання комплексу методів навчання, що відповідають
завданням

формування

інформаційно-комунікативних

умінь

майбутніх

фахівців;
– інтеграція різних форм організації інформаційно-комунікативної
діяльності;
– організація самостійної комунікативної діяльності студентів, у
процесі якої відбувається оволодіння знаннями, уміннями, навичками,
складовими інформаційно-комунікативної компетенції студентів.
До педагогічно керованих педагогічних умов відносять:
– створення й практичне впровадження спеціального навчального курсу
деонтологічної підготовки в рамках програми науково-педагогічної та
виховної роботи;
– розробку рекомендацій щодо включення до курсів навчальних
дисциплін професійної спрямованості основних положень деонтології;
– удосконалення

спеціальної

підготовки

викладачів

у

сфері

індивідуальної та групової деонтологічної підготовки;
– розробку і реалізацію програми позааудиторних заходів, що дають
змогу реалізувати деонтологічну підготовку фахівців;
– розробку опитувальних листів, тестів, що забезпечують зрізову
перевірку рівнів деонтологічної підготовки;
– формування груп експертів, експериментальних і контрольних груп
учнів;
– забезпечення сприятливої творчої атмосфери в період проведення
опитувань, бесід, круглих столів та інших позааудиторних заходів.
Центральним компонентом професійного становлення особистості
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фахівця із організації захисту інформації з обмеженим доступом є
деонтологічна підготовка. Професійне становлення при цьому полягає у зміні
особистості під час освоєння професійної діяльності. У процесі професійного
становлення майбутнього фахівця зазвичай виділяють такі стадії:
– формування намірів у галузі освіти і вибір професії, професійну

освіту і професійну підготовку, професійну адаптацію;
– первинну і вторинну професіоналізацію;
– досягнення професійної майстерності.

Виховання в системі вищої освіти охоплює перші дві стадії
професійного становлення особистості. Саме в цей період формується і
вдосконалюється система знань, умінь, навичок, професійних і особистісних
якостей, здібностей майбутнього фахівця. Деонтологічна підготовка, в
процесі якої відбувається індивідуальне засвоєння студентами професійних
знань, норм, цінностей, принципів та вимог чинного права, виступає, таким
чином, ядром професійної освіти.
Виходячи з принципу індивідуалізації предметом педагогіки стають
такі явища, як самопізнання, самоусвідомлення, самовивчення, самооцінка,
самовдосконалення та самовиховання фахівця із організації захисту
інформації з обмеженим доступом. Заохочення до самовдосконалення та
самовиховання – процес складний і багатогранний, пов'язаний з вибором
цілей та етапів їх досягнення. Як правило, вони конкретизуються для
ближніх, середніх і далеких рубежів життєвого шляху та кар’єрного
зростання. Саме такі стани є предметом вивчення синергетики. Згідно з
уявленнями синергетики саме на цьому етапі відбувається вибір складної
системи, якою є самосвідомість людини, траєкторії подальшого власного
розвитку. У педагогічній термінології відбувається формування своєрідної
моделі роботи над собою, яка в процесі розвитку конкретизується і
уточнюється.
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На основі аналізу наукової літератури з’ясовано, що саме ці явища не
отримали адекватного відображення в системі підготовки фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом. Це потребувало
проведення певних досліджень щодо виявлення та формування педагогічних
умов такої підготовки.
3.3.

Теоретичні

основи

конструювання

моделі

формування

деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом
У світі існують певні види діяльності, для яких деонтологічні аспекти
професійної поведінки відіграють виключно важливу роль. До таких видів
діяльності належить, в передусім, державна служба різних організаціях, що
забезпечують безпеку та захист держави, суспільства, прав та свобод
особистості. До них відносять діяльність із організації захисту інформації з
обмеженим доступом. Однією зі специфічних особливостей діяльності у цій
сфері є те, що фахівців для неї відповідно до світової практики готують у
навчальних закладах закритого типу або, згідно з термінологією Закону
України «Про вищу освіту» – у вищих навчальних закладах із специфічними
умовами навчання. Навчання у навчальних закладах такого типу (іноді їх
називають

деонтичними) сприяє створенню

у тих,

хто навчається,

ментальності особливого типу. Закони та правила, що діють у таких
інститутах

та

колективах,

не

лише

створюють

атмосферу

високої

відповідальності, а й сприяють встановленню високого ступеня службової
відповідальності.

Дослідження

ментальності

в

таких

інституціях

пострадянському просторі виконано Т.І. Гребельних [179]. Актуальність
досліджень методів формування деонтологічної компетентності у таких
структурах на його думку, значною мірою зумовлена такими факторами:
– специфікою їх освіти та функціонування як соціальних структур та
інституцій із усталеними нормами, традиціями, межами та критеріями;
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– їх місцем та роллю у суспільних перетвореннях та історичному
процесі;
– ставленням до закритих соціальних структур та інституцій з боку
суспільства.
Глибокі демократичні перетворення останнього часу актуалізували
питання щодо підвищення якості функціонування таких структур. Простір
існування, адаптації і взаємодії в межах цих структур та поза ними обмежує
свободу вибору, вимагає самовідданості, високого рівня відповідальності у
прийнятті рішень і разом з тим активності. Гуманістичні перспективи
розвитку таких структур, що базуються на ідеях професійної етики, є
найважливішим

компонентом

у

вирішенні

державних,

національних,

політичних, економічних, а також соціальних та культурних проблем.
Дієвим методом дослідження теоретичних основ конструювання будьякої складної системи є моделювання. На думку К. Геделя, ефективність
моделювання залежить від гіпотез, висунутих дослідником із самого початку.
Саме вони визначають межі спрощень, допустимих під час моделювання.
К. Гедель довів дві важливі теореми про неповноту і несуперечливості
формальних систем, що безпосередньо стосуються проблем педагогічного
моделювання [516]. За його визначенням, жодна модель, навіть дуже складна,
не може дати повного уявлення про об'єкт, що досліджується, тим більше,
якщо цей об’єкт соціальний. Тому дослідники шукають вирішення проблеми
в побудові комплексу моделей, що описують різні аспекти системи освіти і
діючих у ній сутностей [491; 803].
Моделювання є обов'язковою частиною досліджень і розробок,
невід'ємною частиною нашого життя, оскільки складність будь-якого
матеріального

об'єкта

і

навколишнього світу нескінченна

внаслідок

невичерпності матерії і форм її взаємодії: як всередині самого себе, так і із
зовнішнім середовищем.

237
Термін «модель» ввів Лейбніц ще у XVIII ст., але ще й досі чіткого
визначення і точного класифікації моделей не існує. Окремі фахівці
пропонують поділяти моделі на фізичні, математичні, імітаційні тощо. Інші
вводять

поняття когнітивної,

змістової,

описової,

пояснювальної та

прогностичної моделей. Описовою моделлю можна вважати будь-який опис
об'єкта, незалежно від того, у якій формі він зроблений: у вербальній,
графічній чи математичній. Пояснювальні моделі покликані відповісти на
запитання, чому відбувається те чи інше явище. Прогностичні моделі повинні
описувати майбутню поведінку об'єкта, тобто відповідати на запитання, до
яких змін призводить той чи інший вплив на досліджуваний об'єкт.
Під моделлю (від лат. modulus – міра, зразок, норма) у широкому
розумінні мають на увазі аналог, копію оригіналу або фрагменту дійсності,
який на певних умовах відтворює структуру і деякі властивості оригіналу, які
цікавлять дослідника. Розгорнуте визначення моделі пропонує М.М. Моісеєв
[503]: «Під моделлю ми будемо розуміти спрощене, як завгодно, запаковане
знання, що несе цілком певну, обмежену інформацію про предмет (явище),
що відображає ті чи інші його окремі властивості. Модель можна розглядати
як спеціальну форму кодування інформації. На відміну від звичайного
кодування, коли відома вся вихідна інформація і ми лише перекладаємо її на
іншу мову, модель, якою б мовою вона не користувалася, кодує і ту
інформацію, якої люди раніше не знали. Можна сказати, що модель містить у
собі потенційне знання, яке людина, досліджуючи її, може виявити,
з’ясувати, зробити наочним і використовувати у своїх практично життєвих
потребах. Для цих цілей у рамках самих наук розвинені спеціальні методи
аналізу. Саме цим і зумовлена прогностична здатність модельного опису».
Прте, і це визначення не відрізняється повнотою. Стверджуючи, що
модель містить потенційні знання, М.М. Моісеєв не враховує те, що модель
здатна виробляти нові знання, і саме в цьому проявляється її прогностичні
можливості.
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Пропонуємо поділити всі види моделей на два типи: описові та
інструментальні. Описові моделі являють собою певний зразок, ідеал, до
якого слід прагнути. Описова модель закликає користувача звернути увагу на
окремі важливі якості і властивості моделі. Така модель призначена для
спостереження, зіставлення і повторення. В цьому сенсі вона містить у собі
потенційні знання, але такі знання є потенційними лише для користувачів.
Для тих, хто створює модель, всі знання про неї є заздалегідь відомими.
Приклад – модель жіночих черевчок.
Натомість, інструментальна модель покликана відкривати нові знання,
зокрема й для творців моделі. Такі моделі є інструментом дослідження
Приклад – модель залізничного мосту. Дослідники різними способами
навантажують таку модель, піддають її впливу різних зовнішніх факторів. У
результаті вони отримують нові знання, які заздалегідь не були відомими
навіть розробникам моделі. Інструментальні моделі можуть бути не лише
фізичними, але й математичними: математичні перетворення дають змогу
продукувати нові знання, які часто приводять до революційних відкриттів у
фізиці, хімії, економіці тощо.
Але й вивчення описових моделей здатне породжувати у дослідників
нові думки, нові ідеї. Однак це відбувається вже за межами описової моделі.
Реалії життя є такими, що в гуманітарних науках більшість моделей, які
застосовуються, належать до описового типу. Можна стверджувати, що і
моделі, побудовані на принципах синергетики, здебільшого належать до
описового типу. Це пов'язано, насамперед, з тим, що синергетика має справу
із стохастичними процесами, флуктуаціями, невизначеністю і хаосом,
інструментальні дослідження яких ускладнені. Виняток становлять лише
окремі математичні моделі, де інструментальні можливості сучасної
математики дають змогу досить ефективно застосовувати статистичні методи
досліджень.
Концептуальною моделлю називається змістова модель, під час
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формування якої використовуються теоретичні концепти та конструкти
конкретної предметної сфери. У широкому розумінні під концептуальною
моделлю мають на увазі змістову модель, що базується на певній концепції
або точці зору. Створення концептуальної моделі являє собою досягнення
високого рівня абстракції у процесі проведення педагогічного дослідження.
У педагогіці моделювання використовується і як метод теоретичного
дослідження, і як навчальний засіб. Таким чином, моделювання виступає як
загальний метод пізнання на всіх етапах педагогічного дослідження.
Переважна більшість створених нині педагогічних моделей належить до
дидактики. Моделювання в дидактиці застосовується, як правило, для
вирішення таких важливих завдань:
• оптимізації структури навчального матеріалу;
• поліпшення планування освітнього процесу;
• управління пізнавальною діяльністю.
Однак, виховні процеси в цей час досліджуються на моделях явно
недостатньо. Причиною цього є надзвичайна складність теоретичного
подання таких процесів. Крім того, під час моделювання виховних процесів
доводиться вводити дуже багато припущень. У результаті з'являються
моделі, які мають мало спільного з дійсністю, що моделюється, спотворюють
її.
У педагогіці моделюють як зміст освіти, так і навчальну діяльність.
Виділяються моделі навчання, які визначають педагогічну техніку, систему
методів і організаційних форм навчання, що становлять дидактичну основу
моделі. Існують навчальні моделі, в тому числі імітаційні, які слугують для
ознайомлення учнів із ситуаціями майбутньої професійної діяльності. Усі ці
варіанти відносять до моделювання змісту освіти – гносеологічного
інструменту, який дає змогу ефективно використовувати знання та отриманий
суспільно-історичний досвід. Практика наповнення структури змісту освіти
фактичним матеріалом у всі часи являла собою гостре дискусійне питання. У
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його вирішенні беруть участь багато представників системи освіти на всіх
рівнях. Однак кожен дослідник на своєму місці стикається у своїй
педагогічній практиці з необхідністю оволодіти методами моделювання
змісту освіти. Принциповою відмінністю соціальних систем, у тому числі
системи освіти, є різноманіття припустимих станів її функціонування, що
значно складніше, ніж моделювання фізичних процесів. Для соціальних
систем характерним є розмаїття випадкових впливів, і багато чого в їх
діяльності підпорядковане лише якісними оцінками, не допускає кількісних
характеристик. Існують гносеологічні труднощі в становленні точного знання
про конкретні соціальні явища. І пов'язано це із тим, що напрацьовані в
процесі дослідження закономірності не позбавлені суб'єктивного впливу
дослідника «... в суспільних науках ми маємо справу з короткими
статистичними рядами і не можемо бути впевнені, що значна частина
спостережуваного нами не створена нами самими» [517].
Сучасне розуміння громадянського, службового та професійного
обов’язку як складного соціально-філософського і психолого-педагогічного
явища характеризується різноманіттям форм і змісту. Соціально-філософське
розуміння глибокого духовного розуміння обов’язку як цінності нації і як
духовної основи особистості дає змогу розкрити справжній зміст феномену
деонтологічної складової компетентності фахівця із організації захисту
інформації з обмеженим доступом. Справжній патріотизм та почуття
обов’язку становлять єдність духовності, громадянськості та соціальної
активності майбутнього фахівця, що виявляється в усвідомленому і стійкому
прагненні

до

професійного

самовдосконалення,

самоорганізації

та

саморозвитку.
Важливим моментом є те, як саме світоглядна система сприймається
особистістю майбутнього фахівця як зразок професійної майстерності, які
ідеали виступають як орієнтири. Крім того, у наш час рівень особистої,
індивідуальної моральності людини, яка приходить у професійне середовище,
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про яке йдеться, як правило, відповідає невисоким етичним стандартам у
соціумі. А специфіка професії вимагає значно більшого. В результаті виникає
феномен подвійних етичних стандартів. Зменшення впливу цього явища на
особистість – є одним з важливих завдань формування деонтологічної
компетентності. Формування останньої, а також високої емоційно-вольової
стійкості

вимагає

розв’язання

проблем,

пов'язаних

з

негативними

моральними стандартами у суспільстві.
Тому професійна діяльність фахівців цієї сфери неминуче включає
деонтологічну домінанту, що реалізується в глибокому сприйнятті ними свого
професійного, службового та громадського обов’язку, у високій професійній
та морально-етичній відповідальності за результати своєї професійної
діяльності. Це дає змогу сформулювати такі принципи конструювання моделі
формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом:
а) використання професійного досвіду і морального потенціалу
викладацького складу та ветеранів-наставників на всіх етапах освітнього
процесу;
б)

розвиток

професійної

спрямованості

та

підвищення

рівня

педагогічної культури викладацького складу вищої школи із специфічними
умовами навчання (як визначено в Законі України «Про вищу освіту»);
в) підвищення переконливості педагогічних впливів, що базується на
високій

психолого-педагогічній

компетентності

викладацького

складу,

виключення формалізму і суб'єктивізму;
г) безперервність підготовки, яку можна реалізувати, спираючись на
постійне оновлення змісту й технології освіти.
З погляду досліджуваної проблеми, особливий інтерес становлять
моделі професійно-педагогічної діяльності, що базуються на синергетичному
підході.

Така

модель

педагогічної

діяльності

була

запропонована

М. Таланчуком [713]. Учений розробив теорію педагогічної діяльності на
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основі системно-функціонального підходу. Згідно з його концепцією,
педагогічна діяльність – це синергетична система, де все «підпорядковується
законам системного синергетизму». Закони системного синергетизму
полягають у тому, що:
1) сутність усіх педагогічних явищ і процесів становить системний
синергізм;
2) будь-яка педагогічна система розглядається і розуміється як
синергетична цілісність;
3) джерелами і рушійними силами розвитку педагогічних систем (і,
передусім, розвитку особистості) є не суперечності, боротьба, заперечення, а
синергетизм цих систем і їх взаємодії (як внутрішньої, так і зовнішньої);
4) педагогічні системи за своєю сутністю є гомоцентричними й
людинознавчими, адже вони мають об'єктивне призначення – забезпечити
формування людини як особистості та оволодіння нею системною культурою
людинознавства, виробленої попередніми поколіннями, що дає їй життєві
сенси і цілі, орієнтири в її розвитку;
5) людина в педагогічному процесі розглядається як синергетична,
соціальна система, що саморозвивається, сутність якої виражається в
освоєння і виконання нею об'єктивних соціальних ролей;
6) виховання є системно-соціальним процесом людинознавства.
Суспільство розглядається як цілісна і синергетична виховна система.
Головною

метою

виховання

є

формування

гармонійно

розвиненої

особистості, готової і здатної виконувати об'єктивну систему соціальних
ролей. Основу виховання становить системний синергізм, що виявляється у
взаємодії психологічного синергізму особистості, синергізму досвіду і
синергізму взаємодії педагога і вихованця. Це визначає нове положення
педагогіки: ефект виховання досягається не дією, а синергетизмом виховної
взаємодії.
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Зокрема, В. Рабош [628], як і багато інших дослідників, замикає
синергетичний зміст освіти на самоорганізації індивіда як цілісної одиниці.
При цьому вони не враховують, що синергетика працює виключно на
множинах, у тому числі тих, які породжують хаос. Дещо інший підхід
розкривається в роботах автора системно-синергетичної педагогічної
парадигми

М. Таланчука

і

його

школи.

Представники

цієї

школи

стверджують, що педагогічна взаємодія, як і будь-яка інша складна система
одночасно має нерівноважний, кризовий, нестійкий характер. Це дає підстави
їм стверджувати, що педагогічна діяльність є процесом синергетичної
взаємодії педагога і вихованця, який забезпечує засвоєння об'єктивних
соціальних ролей. В основу ідей, запропонованих Т. Ольховою [559],
покладена ціннісно-синергетична ідея, відповідно до якої становлення
суб'єктності студента – це цілісний процес. Синергетична інтерпретація
системи

(множини)

методологічною

цінностей

основою

суб'єкта

становлення

в

її

розумінні

суб'єкт-суб'єктних

виступає

відносин

в

університетському середовищі.
З інших позицій підходить до побудови моделі педагогічної діяльності
В. Іванов

[292].

Запропонована

ним

модель

складається

з

логіко-

методологічного, психолого-дидактичного та технологічного блоків. Зміст
професійно-педагогічної діяльності В.Г. Іванов убачає у створенні умов для
саморозвитку,

самореалізації,

самовиховання.

При цьому акцент

на

саморозвитку, самореалізації, самовиховання зовсім означає не послаблення
педагогічного впливу, а навпаки, зміну звичного уявлення про студента як
об'єкта навчання і виховання.
Особливе місце в цьому контексті займає педагогічне моделювання
процесу формування творчої спрямованості особистості, як концептуальну
основу якого нами було запропоновано синергетичний підхід.
Як зазначалося вище, синергетика відкидає метод прямого впливу на
відкриті нерівноважні системи, але правильно організовані, незначні
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резонансні впливи на складні системи, до яких належить освіта, дуже
ефективні. Синергетика – це мудрість м'якого управління, управління через
поради і рекомендації, фактично управління як самоврядування. Такі
висновки

безпосередньо

екстраполюються

на

конструювання

моделі

формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом.
Істотним є те, що спочатку предметом наукового аналізу процесів у
педагогічній системі виступали в основному стійкі, повторювані педагогічні
факти і закономірності. Тепер педагогічна наука стала включати в сферу
своєї уваги факти випадковості і непередбачуваності, через залучення
синергетики

стало

бажаним

та

ефективним.

Очевидним

стає

системоутворюючий характер ідей синергетики, завдяки чому освіта постає
органічною частиною світу, що динамічно розвивається.
О. Князєва стверджує: «суть синергетичного підходу полягає в тому,
що він орієнтований не на зовнішній, а на внутрішній, на щось іманентно
властиве самому середовищу. Іншими словами, він орієнтований не на
бажання,

наміри

суб'єкта

експериментальної,

конструкторської,

реформаторської діяльності, а на власні закони еволюції та самоорганізації
складної системи. При цьому головне – не сила (величина, інтенсивність,
тривалість, всеосяжність і т. ін.) управляючого впливу, а його узгодженість з
власними тенденціями самоструктурування нелінійного середовища, тобто
правильна типологія (просторова і часова симетрія) цього впливу» [336].
Синергетичний

підхід

зумовлює способи

аналізу,

інтерпретації

педагогічної інформації і закономірностей педагогічного процесу, що
забезпечує можливість формування нових шляхів досягнення високої
деонтологічної компетентності. Синергетичний підхід є умовою подолання
роздробленості

педагогічного

знання

і

створення

цілісної

картини

педагогічного процесу, забезпечує розвиток особистості. Цей підхід
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передбачає створення передумов для активного розвитку особистості і
самоорганізації.
Тут варто виявити відмінність синергетичної моделі від онтологічної.
Синергетична модель, на відміну від онтологічної, не розглядає педагогічний
процес як формування моралі. Але вона пропонує шляхи, згідно з якими має
відбуватися освітній процес, спрямований в тому числі й на досягнення
високих моральних цінностей, деонтологічних норм. Питання про цінності
виникає тоді, коли свідомість індивіда спонукує його замислюватися щодо
напрямів своєї діяльності та можливих напрямів впливу на неї. Свідомість
при цьому виступає головним регулятором вчинків людини. Синергетична
модель описує дії, тоді як онтологічна – обставини, за яких відбуваються або
мають відбуватися певні дії.
Застосування онтології в моделюванні тісно пов'язане з визначенням
базових понять кожної конкретної моделі. Як було показано вище, базовим
поняттям нашого дослідження є компетентність, точніше її деонтологічна
складова.

Тут

необхідно

звернутися

до

визначення,

запропановано

А. Субетто [715]: «Компетенція постає як компонент якості людини, якась
група

її властивостей,

які визначають

його здатність

(можливість,

пристосованість, придатність) виконувати певну групу дій або певний
комплекс завдань того чи іншого виду (роду) діяльності». Фактично
онтологія компетентнісного підходу є вторинною щодо економічної стратегії
освіти в Європі і в США, яка діє на основі принципів ринкової економіки і
глобальної стратегії вільного переміщення кадрового капіталу. Це визначає
роль онтології в моделюванні освітніх процесів. Системне світорозуміння,
прагнення до цілісного розуміння досліджуваного феномена – ось те, що
вносить онтологія в процес моделювання педагогічної діяльності, оскільки
саме діяльність є онтологічною категорією педагогічної реальності в
сучасному світі.
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Одним з найефективніших способів вирішення проблем педагогіки є
онтологічний аналіз предметної галузі. До числа найбільш розроблених
онтологій відносять моделі змісту навчальних дисциплін. Наприклад, у
роботі Б. Доброва [226] описана онтологія змісту навчального курсу, що
використовується для аналізу знань учня. Інший напрям досліджень –
онтологічний аналіз структури освітнього контенту. В роботі [181]
розглянуто онтологію, яка відображає семантичну структуру навчальної
інформації, і розроблено додаток, що підтримує візуалізацію цієї онтології.
Загальна мета дослідження полягає в уніфікації структури навчального
контенту,

що

дає

змогу

більш

ефективно

здійснювати

інтеграцію

електронних навчальних курсів, створених в інших засобах розробки. Разом з
тим у цих роботах відсутня згадка про повноту такого подання структури
освітнього контенту.
Достатню

кількість

робіт

присвячено

онтологічному

аналізу

характеристик учнів. Наприклад, у роботі О. Топоркової [722] описана
онтологічна модель того, хто навчається, на основі якої будується
індивідуальна траєкторія навчання. Запропонована в [722] онтологічна
модель учня відображає структуру і динаміку формування професійних
знань.

Головний

недолік

цих

моделей

–

неповна

відповідність

компетентнісному підходу, який є пріоритетним у модернізації національної
системи освіти в наш час.
Застосування онтологічного підходу до створення систем управління
навчанням описано в роботі А. Л. Данченко [16]. Концепції та архітектура
«семантичної павутини» як основи для функціонування онтологічноорієнтованої

системи

управління

навчанням

представлені

в

роботі

Л. Антилоговой [16]. У роботі С. Прийми [16] наведені теоретичні
обґрунтування та опис практичного використання онтологічного підходу для
забезпечення семантичної інтероперабельності відкритих систем освіти. В
роботі

В. Денисової

та

П. Макаричева

[214]

описано

використання
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онтологічної моделі процесу електронного навчання при проектуванні
засобів подання, зберігання і обробки даних у системі експертних знань.
Проблема

онтологій

і

їх

використання

в

комп'ютерних

системах

розглядається в роботі В. Лапшина [409].
Наведені онтології характеризуються обмеженістю сфер застосування і
використання. Їх фрагментарний характер не дає змоги скласти цілісне
уявлення про принципи онтологічного моделювання. Для інтеграції
онтологічних знань необхідне об'єднання існуючих онтологій на основі
деякої базової моделі. Відсутність базової моделі призводить до появи
великої кількості онтологій, часто несумісних між собою.
Слід зазначити, що незважаючи на існуючі недоліки, онтологічні
моделі ндосить часто описують педагогічні сутності і їх взаємозв'язки. Але
вони мало придатні для опису процесів формування деонтологічної
компетентності. Це актуалізує створення синергетичної моделі, яка б, на
відміну від онтології, відображала з урахуванням основоположних концептів
синергетики

основні

етапи

освітнього

процесу,

спрямованого

на

самоорганізацію і самовдосконалення деонтологічної складової компетенції
фахівців і, насамперед, тих, хто призначається для подальшої служби.
Проте, педагоги-дослідники на пострадянському просторі безпідставно
пов'язують синергетику у педагогіці виключно з процесами самоорганізації.
Дійсно, те, чого найбільше чекають від синергетики в педагогіці, пов'язане з
поняттям самоорганізації. Процес самоорганізації у синергетиці являє собою
мимовільне виникнення у відкритих нерівноважних нелінійних системах
нових, більш ефективних структур. Вважається, що синергетика здатна
пояснити і запропонувати механізми самоорганізації в педагогіці. Насправді
все набагато складніше.
Аналіз робіт, присвячених проблемі використання ідей синергетичного
підходу у педагогіці, показує, що сьогодні його роль значною мірою ще не
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виявлена. Проте багато концептуальних питань освіти завдяки синергетиці
отримують досить ефективні вирішення.
Зокрема, В.Г. Буданов [109] вважає, що можливим є використання
синергетичного підходу в освіті за трьома напрямами:
1. Синергетика для освіти. За цим напрямом слід поширювати ідеї
синергетики в педагогічному товаристві шляхом створення інтегративних
курсів після завершення чергового циклу навчання.
2. Синергетика в освіті. Цей напрям характеризується впровадженням у
конкретні навчальні дисципліни матеріалів, що ілюструють принципи
синергетики. У кожної навчальної дисципліни є розділи, які вивчають
процеси становлення, виникнення нового. Тут доречно, поряд з традиційним,
використовувати мову синергетики, яка дає змогу в подальшому створити
поле міждисциплінарного діалогу.
3. Синергетика освіти. Цей напрям передбачає синергетичність самого
процесу освіти, становлення особистості і знання. Прикладами педагогічної
майстерності та авторських методик тут є кращі зразки цілісних
синергетичних методик. Однак сьогодні проблема полягає не в тому, щоб
створити єдину методику, а в тому, щоб навчити педагога свідомо
створювати власні, лише йому притаманні методику і стиль діяльності,
залишаючись на позиціях науки про людину.
Згідно з підходом, запропонованим М. Федоровим [741], виділяються
два таких напрями:
– синергетика у змісті освіти – це формування основних синергетичних
понять через сприйняття складних нелінійних систем, визначення їх
основних понять і перенесення цих понять в інші сфери знань. Це дасть
змогу усунути межі між дисциплінами навчального циклу. Сам же процес
спрямований не на збільшення кількості інформації, що надається педагогові,
а на побудову і вивчення універсальної моделі розвитку педагогічної
діяльності;
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– синергетика в організації освітнього процесу – це створення освітніх
програм як способу розвитку особистості, зміна характеру відносин між
суб'єктами

освітнього

процесу,

своєрідний

шлях

поетапної

зміни

можливостей, за допомогою яких суб'єкт просувається у освітньому просторі.
На думку Ю.В. Шароніна [788], особливе значення в синергетичному
підході мають:
– діалогічність, тобто здатність до спілкування, уміння звертатися до
внутрішнього світу людини,

побачити світ

очима іншого, зробити

спілкування в системі «викладач-студент» взаємно збагачуючим, творчим і
плідним;
– свобода вибору, що означає багатоваріантність, альтернативність,
можливість вибору конкретного рішення з множини альтернатив;
– задоволеність діяльністю, яка має поширюватися на діяльність усіх
учасників освітнього процесу.
Знання закономірностей розвитку складних систем принципово змінює
підхід до проектування і проектної діяльності в освіті, коли йдеться про
складну систему, що еволюціонує.
Для ілюстрації зроблених висновків розглянемо модель фахівця.
Класичний підхід до розробки такої моделі вироблено Н. Тализіною [714].
Якість професійної підготовки, за Н. Тализіною, залежить від ступеня
обґрунтованості мети, дидактичного змісту навчання і принципів організації
освітнього процесу.
Далі, діючи за цією схемою, але на відміну від Н. Тализіної, з
урахуванням компетентнісного підходу спробуємо побудувати схему моделі
фахівця. Обрати мету навчання фахівця означає передбачити види діяльності,
з якими йому доведеться мати справу. У найзагальнішому вигляді види
діяльності можна поділити на такі:
1) зумовлені особливостями даного періоду соціально-економічного
устрою світового співтовариства;
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2) зумовлені духовно-моральною системою національної культури,
соціально-політичною будовою країни;
3) які диктуються вимогами професії, конкретної спеціальності.
Перша складова включає такі компетенції, як навчально-пізнавальні
(здатність до цілепокладання, планування, рефлексії, самооцінки, логічного
мислення, аналізу), соціокультурні (пізнання в галузі національної та
загальнолюдської культури,

духовно-моральні основи

життєдіяльності,

компетенції в побутовій і культурно-дозвільній сферах), комунікативні
(знання мов, способів взаємодії з оточуючими; навички роботи в колективі)
та інформаційні (володіння сучасними інформаційними технологіями).
Друга складова містить ціннісно-смислові компетенції (ціннісні
орієнтири,

механізми самовизначення в різних життєвих

ситуаціях,

деонтологічні: моральний обов’язок, честь, відповідальність тощо).
Третя складова для кожної професії визначає свій конкретний склад
компетенцій. Існують дві форми документів, які, з одного боку, служать
матеріалом для побудови моделі фахівця, а з другого – є основою для
оптимізації змісту і процесу підготовки фахівців заданої кваліфікації і
профілю. Це професіограми та кваліфікаційні характеристики.
Формування

моделі

освітнього

процесу,

що

базується

на

постнекласичній картині світу, синергетичних поглядах, розкриває нове
розуміння проблеми вдосконалення системи освіти.
Процеси

конструювання

синергетичної

моделі

деонтологічної

підготовки мають велике значення для побудови ефективної системи
підготовки фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Повертаючись до синергетичних моделей М. Таланчука, Н. Тализіної
та В. Іванова [711; 714; 292], слід відзначити їх, в основному абстрактний і
декларативний характер. Прагнучи використовувати ідеї синергетики, автори
цих моделей зосереджують
самоорганізацією,

залишаючи

увагу на
поза

явищах,

увагою

пов'язаних

проблеми

лише із

спонукання,
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виникнення і використання станів нестійкості і флуктуацій.
Формування

моделі

освітнього

процесу,

що

базується

на

синергетичних поглядах, розкриває нове розуміння проблеми вдосконалення
системи освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами
навчання. Основою синергетичного підходу є взяття до уваги природних
властивостей, ступеня внутрішнього розвитку особистості. Сучасний стан
цього підходу дає змогу досліджувати процес навчання на основі
«ненав’язування зверху» керуючих впливів. Замість цього пропонується
застосування помірних та об’єктивних впливів з урахуванням внутрішньої
динаміки, дисипативності об’єкта виховання.
В основу концепції синергетики в розвитку педагогічного процесу
покладено твердження, що складно організованим людським системам не
можна нав’язувати шляхи їх розвитку, і будь-яка складно утворена людська
система, як правило, має не один, а велику кількість власних шляхів розвитку,
що відповідають її природі, що стан сумнівів, невпевненості, хаосу може
виступати механізм самоорганізації, що завданням педагога є з’ясування
рівня дисипативності суб’єкта виховання та створення умов для наближення
до стану бажаного атрактора з урахуванням фрактальності структурних
властивостей. Синергетика формує особливий підхід до проектування та
реалізації інноваційної діяльності у сфері освіти. Принципово інший погляд
на систему освіти і на сам процес освіти дає підстави прогнозувати
отримання значних позитивних результатів від науково-практичної діяльності
в освіті, побудованій на засадах синергетики. При цьому створення на
прикладному рівні концептуальної моделі базується на синергетичній
парадигмі, яка дає змогу отримати значні позитивні результати.
Ряд провідних дослідників стверджує [86; 110; 147], що синергетика
дає змогу методологічно посилити значущість процесу самоорганізації та
розвитку особистості, надаючи закінчений вигляд основним педагогічним
принципам: центр освітнього процесу – це особистість, що здатна
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самовизначатися; об’єкт освітнього процесу, який займає активно-творчу
позицію у освітньому процесі. При цьому свобода самовираження та
самореалізації особистості в освітньому середовищі, пошук індивідуальної
стратегії самовизначення в житті та професії, актуалізація принципів
активності, діалогічності, самостійності, ініціативи, творчості, стають
основоположними принципами. Той, хто навчає, і той, кого навчають,
являють собою відкриті системи, що саморегулюються, які до того ж тяжіють
до встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин.
Водночас, викладене вище свідчить про те, що акт деонтологічного
самовдосконалення та подальша деонтологічна саморегуляція особистості
неможливі без значних підготовчих зусиль інституційованого педагогічного
колективу.
Сьогодні синергетичний підхід у моделюванні визначається як
«постнекласичний міждисциплінарний напрям досліджень ... з метою
вивчення процесів самоорганізації і саморозвитку соціальних і природних
явищ» [741]. Дослідники вказують, що синергетика як методологічний
принцип педагогічної діяльності дає змогу посилити процес формування
особистості учня як суб'єкта власного розвитку. Зокрема, автор розглядає
всіх суб'єктів освітньої діяльності (до них належать як викладачі, так і
студенти) як складові динамічних систем, які прагнуть до розвитку власної
суб'єктності. Методологічне перевага синергетики полягає в тому, що її
предмет охоплює всі етапи універсального процесу самоорганізації як
процесу.
Таким чином, теоретичні основи конструювання моделі формування
деонтологічної компетентності майбутніх фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом базуються на аналізі наукових досліджень
вітчизняних і зарубіжних науковців з проблеми моделювання освітніх
процесів [48; 56; 93; 104; 121; 126; 348; 497; 713; 722; 741; 842] та власному
педагогічному досвіді дисертанта. Моделлю формування деонтологічної
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компетентності майбутніх фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом в нашому варіанті виступає опис послідовності етапів
діяльності на основі синергетизму і суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії
учасників освітнього процесу. Метою конструювання моделі формування
деонтологічної компетентності майбутніх фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом є створення умов для підвищення
кадрового забезпечення інформаційної безпеки суспільства і держави. Для
цього теоретичні основи конструювання моделі формування деонтологічної
компетентності майбутніх фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим
чинниками

доступом

доповнюються

теоретичними

і

методичними

нормативно-правового та дидактичного забезпечення,

які

досліджуються в дисертаційній роботі.
Висновки до розділу 3
1. Виходячи з мети та завдань дисертації розроблено концептуальні
основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом, які полягають у дотриманні
базових принципів європейської вищої світи, що конкретизовані для
вітчизняної

освіти,

створенні

педагогічних

умов,

які

забезпечують

ефективність процесу деонтологічної підготовки, запровадження діяльнісносинергетичної моделі освітнього процесу. Принципи ґрунтуються на основі
ідей гуманізму, інтегративності, неперервності, гнучкості, компетентнісного,
аксіологічного, акмеологічного, праксіологічного підходів, онтологізації та
синергетизмі педагогічного процесу.
2. Теоретично обґрунтовано ідею співробітництва, діалогу, партнерства у
взаємовідносинах викладача і студента, забезпечення позитивної мотивації
студентів до формування деонтологічної компетентності, особистісних та
професійних якостей. Як одну з найважливіших умов формування
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деонтологічної

компетентності

майбутніх

фахівців

було

визначено

послідовне включення їх у соціально-професійну спільність, своєрідний
професійний світ захисту інформації.
3. З урахуванням специфіки професійної діяльності визначено
структуру

і

зміст

педагогічних

умов

формування

деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом. Під педагогічними умовами пропонується розуміти обставини
процесу навчання,

які

створюються

для

формування

мотивації

до

самовдосконалення, взаємосприйняття, підтримки, довіри, прагнення до
професійного самоствердження, передбачають використання варіативних
форм і методів організації навчання. Педагогічні умови запропоновано
поділяти на психолого-педагогічні та організаційно-методичні.
3. Відповідно до специфіки підготовки фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом уточнено склад та зміст психологопедагогічних умов і введено поняття організаційно-методичних умов.
4. В основу змісту психолого-педагогічної складової педагогічних умов
покладено аксіологічний, акмеологічний та праксеологічний підходи, які
доповнені

онтологічним

та

синергетичним

сутностями

та

змістом.

Упровадження онтологічного підходу у навчання фахівців з організації
захисту

інформації

з

обмеженим

доступом

дає

змогу

розглядати

деонтологічну компетентність не як сукупність знань, умінь, навичок й
певних особистісних якостей фахівця, а як обізнаність, сприйняття
професійних цінностей та наявність у них певних здібностей щодо
здійснення

власної

життєдіяльності

у

складному,

нестабільному

й

відкритому для зовнішніх впливів професійному світі. Синергетичний підхід
актуалізує ідею, яка полягає в тому, що ефективність професійної підготовки
фахівців досягається не прямим педагогічним впливом, а синергетизмом
виховної взаємодії викладача та тих, хто навчається, педагог буквально не
формує особистість фахівця одноосібно, а створює такі умови, за яких
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майбутній фахівець залучається до активної діяльності для досягнення мети і
саме таким чином самовдосконалюється.
5. Важливою складовою організаційно-методичних умов визначено
потребу в удосконаленні підготовки викладацького складу стосовно
індивідуальної та групової деонтологічної підготовки фахівців, розробку і
реалізацію програми позааудиторних заходів.
6. Для конкретизації педагогічних умов, що забезпечують реалізацію
мети дослідження, виявлено фактори, які суттєво впливають на процес
деонтологічної підготовки фахівців з організації захисту інформації з
обмеженим доступом, а потім з них виділено ті, які є педагогічно
керованими.
7.

Теоретичні

основи

конструювання

моделі

формування

деонтологічної компетентності ґрунтуються на створенні стимулюючого
середовища з урахуванням дисипативності об’єктів педагогічної діяльності.
Стимулююче середовище являє собою штучно заплановані і спеціально
виконувані дії й умови, які містять спонукальну причину, поштовх, що
приводять фахівця у стан зацікавленості щодо набуття деонтологічної
компетентності.
Основні наукові результати цього розділу опубліковано в працях
автора: [18]; [20]; [22–25]; [29–30]; [34–38]; [43–44]; [822].
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РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ
ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

4.1. Нормативно-правове забезпечення формування деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом
Одним з найважливіших завдань сьогодення є боротьба з комп'ютерною
злочинністю і кібертероризмом. Спектр злочинів у сфері інформаційних
технологій

різноманітний,

він

варіюєть

від

інтернет-шахрайства

до

потенційно небезпечного діяння, такого, як електронний шпигунство і
підготовка до терористичних актів. Суттєву протидію зростанню злочинів у
сфері інформаційних технологій може надати зважена політика підготовки
національних кадрів у сфері інформаційної безпеки.
Невід'ємною складовою державної політики України, спрямованої на
захист інформаційних ресурсів держави та інформації з обмеженим
доступом, є підготовка фахівців у сфері захисту інформації та інформаційної
безпеки. Завдання підготовки фахівців є особливо актуальним ще й тому, що
на сьогодні досить вільно розповсюджуються друковані видання, де
описуються технології вчинення комп'ютерних злочинів. Тому для своєчасної
адекватної реакції на виклики «сучасної комп'ютерної злочинності» перед
системою вищої освіти держави постає завдання підготовки фахівців у сфері
захисту інформації та інформаційної безпеки. Вирішенню цього завдання має
сприяти моніторинг вимог до фахівця з метою підвищення науковопедагогічної компетентності.
Підготовка фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
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доступом в Україні здійснюється за напрямом 6.160103 (8.160103)
«Організація захисту інформації з обмеженим доступом», кваліфікація 3439
«Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом». Їх
підготовка проводиться в Національній академії Служби безпеки України,
Національному технічному університеті України «КПІ», Національному
авіаційному університеті, Міжрегіональній академії управління персоналом,
Університеті «КРОК», Державному університеті телекомунікацій та ін.
Одним із головних завдань науково-педагогічного складу цих ВНЗ сьогодні є
якість освіти і формування деонтологічної компетентності фахівців у сфері
забезпечення інформаційної безпеки.
Для формування деонтологічної компетентності у таких фахівців,
виникла необхідність аналізу законодавчих та нормативних актів, на яких
ґрунтується

їх

професійна

підготовка.

Основні

нормативно-правові

документи, які становлять юридичну базу забезпечення вищої освіти як
складової системи вищої освіти України, наведено в дод. В. Аналіз деяких із
цих документів дає змогу скласти об’єктивне уявлення про сучасний стан
підготовки майбутніх фахівців. Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на
Законі України «Про освіту» [266], у якому вказано, що Україна визнає
освіту

пріоритетною

сферою

соціально-економічного,

духовного

і

культурного розвитку суспільства. Метою освіти проголошено в тому числі,
«…виховання громадян з високими моральними якостями, здатних до
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального,
творчого, культурного потенціалу народу».
Варто зосередити увагу на нормативно-правових актах, які послідовно
регламентують підготовку фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом, зокрема:
– галузевому стандарті вищої освіти України, освітньо-кваліфікаційна
характеристика бакалавра, галузь знань – 6.170103 «Організація захисту
інформації з обмеженим доступом» [152].
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Слід зазначити, що структура навчального плану підготовки фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України «Про розроблення державних стандартів вищої
освіти» [607] та наказом Міністерства освіти України «Про порядок розробки
складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки
фахівців з вищою освітою» [522] передбачає викладання гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін відповідно до нормативних документів
Міністерства освіти України, які є обов’язковими для всіх вищих навчальних
закладів.
Спеціальна підготовка фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом проводиться на 3–4-му курсах та

в рамках

магістерської підготовки за навчальними планами та програмами, які можуть
бути погодженими зі Службою безпеки України;
– Постанові Кабінету Міністрів України «Положення про освітньокваліфікаційні рівні» [605], згідно з якою підготовка кваліфікованих
робітників, а також «...фахівців з вищою освітою здійснюється за освітньокваліфікаційними рівнями

згідно з відповідними освітньо-професійними

програмами»;
– Постанові Кабінету Міністрів України «Про розроблення державних
стандартів вищої освіти» [607] та Наказі Міністерства освіти України «Про
порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного
забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою» [522], згідно з якими
державна

атестація

студентів

здійснюється

у

формі

ліцензійного

інтегрованого іспиту (стандартизований тестовий державний іспит –
нормативна форма державної атестації) та державних іспитів або практичноорієнтованого державного іспиту;
– Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» [606], яка регулює
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питання змісту освіти на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні, визначає
перелік спеціальностей підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра з присвоєнням
кваліфікації «Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим
доступом»: (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – код 7.170103 та
освітньо-кваліфікаційний рівень магістра – код 8.170103) на базі повної
загальної середньої освіти;
–

освітньо-професійних

робітників

та

фахівців

з

програмах
вищою

підготовки

освітою

кваліфікованих

відповідних

освітньо-

кваліфікаційних рівнів – державних документів, які визначають зміст та
нормативний термін навчання і передбачають відповідні форми контролю та
державної атестації. Зазначені освітньо-професійні програми затверджуються
Міністерством освіти України.
Однією з рушійних сил, яка визначила вектор перспективного розвитку
і реформування у вищій освіті, став Болонський процес, в основу якого
покладено створення європейськими країнами якісно однорідного освітнього
простору, що дає змогу країнам-учасникам сприймати результати освіти і
створювати конкурентоспроможну спільноту на ринку праці.
Після підписання 19 травня 2005 р. Болонських угод в українській
освіті вжито системних заходів щодо переходу системи підготовки фахівців
із організації захисту інформації з обмеженим доступом, зокрема на
виконання указів Президента України «Про заходи щодо вдосконалення
системи вищої освіти України» [731] та «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» [734], наказу
МОН України «Про затвердження заходів щодо реалізації положень
Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005
роки» [521] та підвищення рівня якості вищої освіти шляхом запровадження
інформаційно-комунікаційних технологій та формування інформаційної
культури

шляхом

збільшення

кількості

комп'ютерних

підключення до глобальної інформаційної мережі;

місць

та

їх
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Серед найважливіших досягнень, які регулюють інтеграцію української
освіти у Європейський простір і приводять у відповідність зі стандартами
якості освітніх систем Європи і України, стала розробка Національної рамки
кваліфікацій (НРК) [531]. Вона підтверджує на законодавчому рівні
запровадження компетентнісного підходу у вищій освіті. НРК – це цілісний
структурований опис кваліфікаційних рівнів, через який можуть бути
виражені та співвіднесені між собою в узгоджений спосіб всі кваліфікації
[533]. Для розкриття теми дослідження важливо проаналізувати її зміст у
дескрипторах через поняття «компетентність».
Метою розробки НРК [531] визначено: введення європейських
стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог
ринку праці до компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм
законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин; сприяння
національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні;
налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці.
Завданнями функціонування НРК, створеної як структурований опис
кваліфікаційних рівнів, є такі:
а) забезпечити прозорість та порівнянність вітчизняних кваліфікацій на
національному та міжнародному рівнях;
б) охопити всі типи кваліфікацій – освітні та професійні;
в) запровадити результатний підхід до здобуття та присвоєння
кваліфікацій (що базується на результатах навчання);
г) запровадити 4 базові компетентності та інтегральну компетентність
як основу для розроблення стандартів компетентності і порівнянності
кваліфікацій.
Рамки кваліфікацій розроблені для виконання таких завдань:
• створення системи ідентифікації та відповідності освітніх і
професійних кваліфікацій;
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• формування основи для розроблення освітніх і професійних
стандартів, що ґрунтуються на результатах навчання (компетнтностях);
• сприяння визнанню кваліфікацій.
Структура Національної рамки кваліфікацій включає:
а)

системний

і

структурований

за

компетентностями

опис

кваліфікаційних рівнів;
б) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки
кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є
типовими для кваліфікацій цього рівня;
в)

систему

компетентностей:

знання;

уміння

(когнітивні

та

практичні), комунікацію; автономність і відповідальність; узагальнений опис
рівня (інтегральна компетентність).
Для забезпечення ефективного запровадження НРК були визначені
актуальні заходи [531]:
– напрацювання стратегії розвитку національної системи кваліфікацій;
розроблення концепції національної стандартної класифікації освіти;
– розроблення дескрипторів для різних типів кваліфікацій, визначення
термінів підготовки та траєкторій навчання;
– забезпечення якості кваліфікацій, зокрема процедур валідації та
присвоєння кваліфікацій;
– розробки

професійних

та

освітніх

стандартів

на

основі

компетентнісного підходу;
– забезпечення

відповідності

Національної

рамки

кваліфікацій

критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж життя і
Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, що передбачає, у
свою чергу, розробку класифікатора професій (КП).
Визначено, що «кваліфікація» – це здатність виконувати завдання та
обов’язки пов’язані із відповідною роботою. «Кваліфікація з вищої освіти» –
це будь-який ступінь, звання, диплом або інше свідоцтво, що видане
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компетентним органом і засвідчує успішне закінчення програми з вищої
освіти. У Національному освітньому глосарії (вища освіта) [535] зазначено,
що «кваліфікація» – це офіційний результат оцінювання й визнання, який
отримано, коли компетентний орган установив, що особа досягла результатів
навчання за заданими стандартами. Кваліфікації (освітні та професійні)
передбачають: наявність відповідних стандартів компетентності; наявність
органів, що розробляють та затверджують стандарти компетентності;
наявність органів, уповноважених присвоювати кваліфікації; наявність
правил щодо присвоєння кваліфікацій на підставі методів демонстрації
компетентності та критеріїв їх оцінювання; визначеність академічних та/або
професійних прав, що надають кваліфікації; визначеність вимог та правил
щодо підтвердження кваліфікацій (за потреби; для регульованих професій)
[531]. Зокрема, для фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом у Класифікаторі професій визначено пункти:
– інспектор з організації захисту секретної інформації (3439);
– керівник

підприємства

(установи,

організації)

(сфера

захисту

інформації) (1210.1);
– керівник

структурного

підрозділу

(сфера

захисту

інформації) (1226.2);
– оперуповноважений (3451);
– помічник оперуповноваженого (5162);
– приватний детектив (2429).
Для забезпечення якості підготовки фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом нами розроблено концептуальні основи
підготовки фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Метою цього є створення правових, економічних і організаційних умов для
підвищення якості деонтологічної підготовки фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом шляхом приведення її стандартів у
відповідність із міжнародними вимогами, зокрема Болонською декларацією та
міжнародними стандартами безпеки [521]. Завданнями її реалізації щодо
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підготовки фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом
стали:
• поліпшення якості підготовки фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом, приведення її структури та змісту у
відповідність із потребами інформаційної галузі на сучасному етапі;
• подальша реалізація системи безперервного професійного розвитку
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом згідно із
стандартами ISO з урахуванням національних особливостей;
• підвищення ефективності використання фінансових і матеріальнотехнічних ресурсів для забезпечення розвитку вищої освіти;
•

збільшення

обсягів

державного

замовлення

та

пріоритетної

підготовки фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом
відповідно до потреб інформаційної галузі;
•

удосконалення

та

охоплення

всіх

спеціальностей

напряму

«Інформаційна безпека» та «Державна безпека» системою незалежного
оцінювання рівня знань студентів шляхом проведення інтегрованих іспитів;
•

запровадження

дистанційних

форм

підготовки

у

програми

безперервного професійного розвитку фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом;
• надання фінансової підтримки ВНЗ зі специфічними умовами
навчання для забезпечення ефективного освітнього процесу та проведення
сучасних наукових розробок, модернізації матеріально-технічної бази,
придбання

навчальних

і

наукових

видань,

розвитку

інформаційно-

телекомунікаційного середовища та електронних ресурсів;
• створення у вищих навчальних закладах умов для залучення
талановитої молоді до наукової та педагогічної діяльності;
• підтримка участі студентів та молодих учених у міжнародних заходах,
створення умов для оволодіння іноземними мовами та стажування у
зарубіжних університетах та наукових центрах як реалізація принципу
мобільності;
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• запровадження співпраці з міжнародними організаціями, фондами і
програмами (ISO, COBIT та ін.) з метою міжнародної сертифікації;
• збільшення обсягів прийому іноземних громадян до вищих
навчальних закладів, де готують фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом та активізація інформаційного обміну з іноземними
державами.
Особливого значення для законодавчого підтвердження реформ в освіті
і шляхів їх упровадження в практику набув Закон України «Про вищу освіту»
[262]. За цей період у нашій державі відбулися невідворотні зміни, пов’язані
передусім з приєднанням української освіти до Болонських угод. Розглянемо
деякі положення цього документа, які найбільш важливі для теми
дослідження. Варто наголосити, що у розд. 1, ст. 1, уперше законодавчо
визначено:
– автономію ВНЗ, що розширює їх можливості у підвищенні якості
освіти;
– академічну мобільність як можливість учасників освітнього процесу
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в
іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території
України чи поза її межами;
– академічну свободу – самостійність і незалежність учасників
освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної,
наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах
свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення
наукових досліджень і використання їх результатів, та реалізується з
урахуванням обмежень, установлених законом;
– кардинальну зміну дефініцій базових термінів вищої освіти, які у новій
інтерпретації визначені через поняття компетентності. У Законі цей феномен
не конкретизований, хоча спостерігається взаємозв’язок з конкретною
професійною

діяльністю,

що

безпосередньо

вказує

на

професійну

компетентність. Вперше задекларовано набуті компетентності як результат
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навчання. Вартими уваги в контексті досліджуваної проблеми такі
визначення:
вища освіта – це сукупність систематизованих знань, умінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і
громадянських

якостей,

морально-етичних

цінностей,

інших

компетентностей, здобутих у ВНЗ (науковій установі) у відповідній галузі
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є
вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти;
кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який
отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла
компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої
освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту;
результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, набутих особистістю в процесі навчання за певною
освітньо-професійною,

освітньо-науковою

програмою,

які

можна

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти;
якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до
стандартів вищої освіти;
компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних, громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно
здійснювати професійну та навчальну діяльність і є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти.
Варто зазначити, що у Законі не конкретизовані види або комплекси
компетентностей, яких повинні набувати студенти у ВНЗ.
У Статті 2 визначено принципи, на яких ґрунтується вища освіта,
зокрема: конкурентоспроможності фахівця, якому створюються умови для
освіти протягом життя; доступності вищої освіти; інтеграції системи вищої
освіти України у Європейській простір вищої освіти за умови збереження і
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розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи;
наступності процесу здобуття вищої освіти; державної підтримки усіх
напрямів діяльності університетів.
Серед шляхів реалізації цих принципів звертаємо увагу на такі:
підвищення якості вищої освіти та розширення можливостей для здобуття
вищої освіти та освіти протягом життя; забезпечення розвитку наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та їх
інтеграції з виробництвом. Невід’ємною частиною освітнього процесу стає
НДР студентів.
У розд. 2 вперше визначено рівні та ступені вищої освіти відповідно
до Національної рамки кваліфікацій та рівня набутих компетентностей,
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає 5-му рівню НРК,
що зобов’язує до виконання типових завдань, передбачених для первинних
посад у відповідній галузі професійної діяльності; перший (бакалаврський)
рівень – 6-й рівень НРК – успішне виконання професійних обов’язків за
обраною спеціальністю; другий (магістерський) рівень – 7-й рівень НРК –
здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь,
навичок за обраною спеціальністю, загальних засад методології наукової
та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для
ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня
професійної діяльності; третій (освітньо-науковий) рівень – 8-й рівень НРК
–

здобуття

особою

теоретичних

знань,

умінь,

навичок

та

інших

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а
також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення; науковий рівень – 9-й
рівень НРК – передбачає набуття компетентностей з розроблення і
впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення
нових

системоутворюючих

знань

та/або

прогресивних

технологій,
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розв’язання

важливої

наукової

або

прикладної

проблеми,

яка

має

загальнонаціональне або світове значення. Запроваджені нові ступені вищої
освіти: молодший бакалавр, бакалавр,магістр, доктор філософії, доктор наук.
У розд. 5 задекларовані кроки із забезпечення у ВНЗ якості вищої
освіти шляхом створення внутрішньої і зовнішньої систем її контролю.
Зокрема, внутрішня система залежить від самих ВНЗ, тому привертає увагу у
контексті досліджуваної проблеми. Вона передбачає вжити такі заходи:
здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне
оприлюднення

результатів

таких

оцінювань

у

будь-який

спосіб;

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів для
організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів
за кожною освітньою програмою; забезпечення наявності інформаційних
систем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення
публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації. Однією з інновацій Закону України «Про вищу освіту» [262] є
створення органу контролю за якістю вищої освіти – Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти (ст. 17–22).
У розд. 6 визначені основні завдання ВНЗ, які, крім традиційного
забезпечення

освітньою

діяльністю,

орієнтуються

на

гуманізацію,

антропоцентричність та інтернаціоналізацію вищої освіти сьогодення,
зокрема в таких напрямах: участь у забезпеченні суспільного та економічного
розвитку держави через формування людського капіталу; формування
особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання,
утвердження

в

учасників

освітнього

процесу

моральних

цінностей,

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового
способу

життя,

вміння

вільно

мислити

та

самоорганізовуватися;

забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової
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та інноваційної діяльності; створення необхідних умов для реалізації
учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; налагодження
міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти,
науки.
Акцентовано увагу у ст. 41 на принципах діяльності, закріпленні
підвищеного статусу науково-дослідної роботи та діяльності наукових
студентських товариств.
У розд. ІХ констатуються положення про освітній процес, який
визначається також через поняття компетентності: освітній процес – це
інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що
провадиться у ВНЗ через систему науково-методичних і педагогічних заходів
та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань,
умінь та інших компетентностей в осіб, які навчаються, а також на
формування гармонійно розвиненої особистості. Оновлені форми організації
освітнього процесу визначено в ст. 50:
1) навчальні заняття;
2) самостійна робота;
3) практична підготовка;
4) контрольні заходи.
У розд. ІХ визначається підґрунтя наукової та інноваційної діяльності
ВНЗ. Її метою стала інтеграція наукової, освітньої і виробничої діяльності в
системі вищої освіти. Провадження наукової і науково-технічної діяльності
університетами, академіями, інститутами, а також НДР студентів визнано
обов’язковим.
У

розд.

ХІІІ

(ст. 74)

розглядаються

аспекти

міжнародного

співробітництва, які набули нового змісту у зв’язку з приєднанням до
Європейського простору вищої світи. У п. п. 1–3 наголошується на тому, що
держава сприяє:
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1) впровадженню механізму гарантії якості вищої освіти для створення
необхідної взаємодовіри, гармонізації систем оцінювання якості вищої освіти
України та Європейського простору вищої освіти;
2) узгодженню Національної рамки кваліфікацій з рамкою кваліфікацій
Європейського простору вищої освіти для забезпечення академічної та
професійної мобільності і навчання протягом життя;
3) співпраці з Європейською мережею національних центрів інформації
про академічну мобільність та визнання дипломів.
Окремо зазначається, що держава створює умови для міжнародного
співробітництва ВНЗ усіх форм власності, наукових, проектних, виробничих,
клінічних,

лікувально-профілактичних,

культурно-освітніх,

спортивно-

оздоровчих та інших установ, що забезпечують функціонування та розвиток
системи вищої освіти.
Аналіз ст. 75 дає змогу визначити основні напрями міжнародного
співробітництва

ВНЗ:

міжуніверситетського

участь

обміну

у

програмах

студентами,

міждержавного

аспірантами,

і

докторантами,

педагогічними, науково-педагогічними працівниками; проведення спільних
наукових досліджень та організація міжнародних конференцій, симпозіумів,
конгресів та інших заходів; участь у міжнародних освітніх та наукових
програмах; надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної
освіти, іноземним громадянам в Україні; створення спільних освітніх і
наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими
установами, організаціями; відрядження за кордон вітчизняних і залучення
іноземних педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників до
педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи; направлення осіб, які
навчаються у ВНЗ України, на навчання у зарубіжні ВНЗ; сприяння
академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб,
які навчаються.
У розд. XIV вперше впроваджується об’єктивний контроль у сфері
вищої освіти за рахунок відкритості інформації щодо процедур та
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результатів прийняття рішень і діяльності у сфері вищої освіти шляхом
оприлюднення на офіційних веб-сайтах та у засобах масової інформації, на
інформаційних стендах та обов’язкового громадського обговорення у
трудовому колективі усіх аспектів діяльності ВНЗ. Така перспектива
відкриває можливості для прогресивного розвитку галузевої освіти, зокрема і
з реальним упровадженням базових принципів модернізації системи вищої
освіти у підготовці компетентних фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом.
З аналізу положень Закону випливає, що одноступенева система
професійної підготовки фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом в Україні здійснюється за освітньо-кваліфікаційними
рівнями спеціаліста та магістра. Магістратура є найвищим освітнім рівнем,
який можна отримати у ВНЗ, і повинна забезпечити підготовку професіонала,
здатного до ефективної діяльності в інформаційній сфері. З огляду на
додаткове тлумачення в перехідних положеннях Закону засвідчено, що вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста прирівнюється до
вищої освіти ступеня магістра. Отже, освітній рівень випускників у ВНЗ
відповідає ступеню бакалавра і магістра та 6–7-м рівням НРК.
У процесі дослідження встановлено, що залишається невирішеним
питання визнання ECTS, яка використовується в Європейському просторі
вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та
освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої
освіти та скасуванням кредитно-модульної системи навчання у вишах.
Державними органами України ситуація, що склалася пояснюється тим, що
протягом останніх років у нормативно-правовому забезпеченні організації
освітнього процесу одночасно діяли три документи, які безпосередньо
стосувалися питань, пов’язаних із організацією освітнього процесу у ВНЗ
(«Положення про організацію освітнього процесу у вищих навчальних
закладах», «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в
кредитно-модульній системі підготовки фахівців», «Методичні рекомендації
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щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її
ключових елементів»).
Як показав аналіз зазначених вище нормативно-правових актів,
проблеми підготовки фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом приділяється недостатньо уваги. Не враховані специфічні потреби
галузі,

особливо щодо підвищення

якості практичної підготовки

і

формування професійної компетентності майбутніх фахівців. До цього часу
питання підвищення якості підготовки фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом практично не розглядаються.
Аналіз нормативно-правових документів [152; 215; 259 – 261; 263; 264;
494; 500; 525–527; 602; 730; 735], їх інтерпретація науковцями [8; 356; 761;
771; 805] та власний досвід роботи у цій галузі дали змогу виявити низку
проблемних питань у діяльності вітчизняної вищої школи, які знижують
ефективність процесу формування деонтологічної компетентності фахівців
інформаційної безпеки:
• відсутність Концепції підготовки фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом в Україні відповідно до міжнародних
стандартів;
• недостатність фінансування для виконання державного замовлення на
підготовку фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом
(підготовка таких фахівців відбувається на контрактній основі, проте конкурс
на

спеціальності,

пов’язані

із

забезпеченням

інформаційної

безпеки,

залишається високим);
• відсутність державного фінансування на видання підручників та
навчальних посібників за напрямом підготовки «Організація захисту
інформації з обмеженим доступом»; обмежене фінансування науководослідної, особливо студентської, роботи у вищих навчальних закладах;
• повільні темпи запровадження засад Болонського процесу в освітній
процес унаслідок низької мотивації професорсько-викладацького складу.
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Таким чином, аналіз нормативно-правових документів демонструє
еволюцію системи української освіти від традиційної до компетентнісної,
відповідно до європейських вимог, які стали вітчизняним орієнтиром у
підвищенні її якості. Останні з розглянутих актів (НРК, Закон «Про вищу
освіту»)

підтверджують

трансформацію

змісту

вищої

освіти

через

запровадження поняття «компетентність». У документах наголошується на
галузевій специфіці, яка потребує конкретизації і розробки компетентнісного
наповнення, що вказує на потребу у проведенні дослідження і щодо
підготовки фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Виходячи з положень Закону України «Про вищу освіту» [262],
випускник – фахівець із організації захисту інформації з обмеженим
доступом повинен набути певного рівня деонтологічної компетентності, бути
готовим до виконання професійної діяльності в нетипових ситуаціях,
самостійного безперервного професійного самовдосконалення і здатний до
невідкладного реагування на зміни в науці і технологіях практичної
діяльності.

4.2.

Дидактичне

забезпечення

формування

деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом
Формування сучасного фахівця, безумовно, пов’язане із становленням
його як цілісної, всебічно розвиненої особистості. При цьому цілком
очевидно, що специфіка підготовки фахівців із організації захисту інформації
з обмеженим доступом має знайти адекватне відображення в дидактичному
забезпеченні

формування

деонтологічної

компетентності

фахівців

із

організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Тому підвищення соціального статусу фахівця у цій професійній сфері
вимагає перегляду всієї системи його підготовки, яка має орієнтуватися на
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принципи саморегуляції, взаємодії та розвитку освітніх структур за умов
активної державної підтримки прогресивних нововведень і тенденцій.
У зв'язку із цим доцільно провести аналіз розвитку дидактичного
знання у світовій історії. Як показує аналіз наукової літератури, такий
розвиток відбувалося поетапно [273; 456; 469; 593; 685; 767; 781; 812]. У
рамках дисертаційного дослідження цей розвиток безпосередньо пов'язаний з
класичним, некласичним і постнекласичним етапами розвитку світової науки
або, як іноді називають – наукової раціональності.
Отже, класична дидактика формувалася протягом трьох століть (XVIII–
XIX ст.). Основна роль викладача в цю епоху полягала в тому, що він
виступав як «транслятор знань», а студент був пасивним реципієнтом,
головне завдання якого полягало в тому, щоб запам'ятати, завчити ці знання.
У результаті на цьому етапі основою дидактики стає відношення «вчительучень» за провідної ролі вчителя, а центральною тематичною структурою –
методи навчання [776]. В основу отримання нового знання покладено
принципи суб'єкт-об'єктних відносин, провідної ролі теоретичного пізнання
щодо емпіричного, авторитаризму, детермінізму, риторизму, ригоризму
тощо. Однак, ця концепція сьогодні ще не до кінця втратила своє значення в
педагогічній практиці.
На етапі некласичного розвитку (кінець XIX–кінець ХХ ст.)
ускладнюються

дидактичні

знання,

розширюється

коло

питань,

які

потрапляють у поле зору дидактики як важливої складової педагогічної
науки. Предметом вивчення дидактики тепер стають мета навчання, зміст
освіти, закономірності, принципи і методи навчання, викладач і стиль його
взаємодії зі студентом, організація процесу навчання тощо [767].
На третьому етапі розвитку, який настав у кінці ХХ ст., виникає
постнекласична дидактика. На цьому етапі змінюються акценти щодо
предмета дидактичного знання, ним стає освітній процес як складна система,
що саморозвивається. Поява в педагогіці методології синергетичного підходу
актуалізує застосування нових принципів формування особистості фахівця. В
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основному дидактичному співвідношенні «викладач – зміст освіти – студент»
провідним елементом стає самостійна робота студента з навчальним змістом.
Для дидактики стає важливою постановка нових наукових проблем
гуманітарного характеру й використання засобів гуманітаристики: дискурсу,
інтерпретації, діагностики результату навчання. До цього напряму можна
віднести і збагачення понятійно-категорійного апарату дидактичного знання
про освітній процес у вищій школі поняттями: діалог, знак, модель світу,
сенс, суб'єктність, рефлексивність, освітній простір, освітня траєкторія тощо.
Цей етап позначається як етап «трансформації дидактичного знання про
освітній процес», коли відбуваються зміни змісту, форми, методу та засобів
його тематичних структур. Ця парадигма передбачає постановку якісно нової
мети в системі вищої освіти: не просто підготувати компетентного фахівця, а
сприяти розвитку особистості, зацікавленої в самовдосконаленні, яка
відчуває потребу в саморозвитку і здатна створювати суспільно значущі
результати

власної

професійної

життєдіяльності

[469].

Справжній

професіонал повинен усвідомлювати, що він не «приходить на роботу», а
перебуває у специфічному «професійному світові».
Викладене вище означає, що розвиток дидактики являє собою процес її
концептуалізації і здійснюється поетапно. Водночас слід зауважити, що в
сучасній науковій картині світу відомі типи раціональності (класичної,
некласичної, постнекласичної) не заперечують один одного, а розподіляють
між собою сфери впливу. Залежно від дидактичних завдань одна і та сама
реальність може бути розглянута з різних позицій і виступити предметом
освоєння з допомогою різних типів дидактичних прийомів. У цих умовах
вирішального значення набувають ціннісно-смислові контексти, з якими
співвідноситься педагогічна діяльність. Найважливішим завданням стає
виявлення онтологічних основ процесу навчання.
Система

дидактичного

забезпечення

процесу

формування

деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
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обмеженим доступом, яка запропонована в дисертаційному дослідженні
містить такі складові:
– мету;
– принципи;
– зміст;
– методи ;
– засоби;
– форми;
– діагностику результатів.
Мета навчання завжди являє собою початковий компонент будь-якого
педагогічного

процесу.

У

нашому

випадку

метою

є

формування

деонтологічної компетентності фахівця із організації захисту інформації з
обмеженим доступом, розуміючи під цим обізнаність фахівця щодо
ефективного здійснення ним власної життєдіяльності у професійному світі,
сприйняття ним деонтологічних цінностей цього світу; здатність його щодо
здійснення власної життєдіяльності в складному, динамічному професійному
світі.
При цьому принципи навчання служать для встановлення шляхів
реалізації

поставленої

мети.

Такими

принципами

в

дисертаційному

дослідженні вважаються ті, які пропонувалися ще Я. Коменським і
К. Ушинським, а саме [740, 776]:
– об'єктивності;
– науковості;
– зв'язку теорії з практикою;
– послідовності,
– систематичності;
– доступності за припустимої міри важкості;
– привабливості, різноманітності методів;
– активності тих, кого навчають;
– міцності засвоєння ними знань.
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Дидактичні принципи формування змісту професійної освіти базуються
на принципах:
– відповідності змісту навчання цілям професійної підготовки;
– діяльнісного підходу до визначення змісту навчання;
– випереджального (прогностичного) характеру формування змісту
навчання;
– урахування закономірностей професійного становлення і розвитку
особистості в певному професійному світі.
Зміст професійної підготовки фахівців відображається в таких
програмних документах:
– державному освітньому стандарті вищої професійної освіти з певного
фаху;
– освітньому стандарті конкретного вищого навчального закладу;
– навчальних планах з конкретних спеціальностей;
– навчальних програмах з окремих дисциплін.
Наявність стандарту професійної освіти дає змогу:
– установити базовий рівень кваліфікації, нижче від якого не може бути
атестації, та базовий рівень підготовки фахівця на різних ступенях навчання;
– підвищити якість професійного навчання за рахунок розширення
профілю,

універсалізації

змісту

освіти,

застосовуваних

педагогічних

технологій, засобів і методів навчання;
– забезпечити конвертованість професійної освіти усередині держави
та за її межами;
– упорядкувати права учнів і підвищити відповідальність навчальних
закладів за рівень професійної підготовки.
Проте, жоден стандарт у сфері захисту інформації та інформаційної
безпеки, що діє в Україні, не містить в явному вигляді положень щодо
формування деонтологічної компетентності фахівців із захисту інформації з
обмеженим доступом. Натомість існують плани щодо розширення профілю
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освіти, в результаті чого може бути припинена підготовка в Україні таких
фахівців.
Тому в дисертаційному дослідженні було запропоновано власний
підхід до формування змісту деонтологічної підготовки фахівців з організації
захисту інформації з обмеженим доступом, в основу якого покладено
онтологічну обізнаність щодо цілісного сприйняття базових концептів як
складових професійної компетентності у професійній сфері захисту
інформації з обмеженим доступом, зокрема:
- понятійно-категорійного

апарату,

що

належить

до

процесу

усвідомлення основних концептів професійної діяльності;
- розуміння сутності і значущості інформації з обмеженим доступом
- вміння дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки;
- порядку організації захисту інформації з обмеженим доступом в
органах

виконавчої

влади

України,

місцевого

самоврядування,

у

правоохоронних органах і органах державної безпеки, в організаціях та
установах;
- розуміння сутності і значущості теорії кодування і декодування
інформації з метою її захисту від несанкціонованого доступу в практиці
здійснення життєдіяльності фахівця з організації інформації з обмеженим
доступом;
- обізнаності щодо теорії і практики застосування програмнотехнічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до інформації
з обмеженим доступом і збереження її цілісності.
- знання і сприйняття вимог режиму таємності при створенні та
оформленні документів з обмеженим доступом.
Сучасна дидактика постнекласичного періоду поряд з новими широко
застосовує класичні методи.
У рамках формування деонтологічної компетентності до них відносять,
насамперед, вербальні методи: розповідь, бесіду, діалог, пояснення. В основу
використання методів цієї групи покладено слово. Воно відіграє особливу
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роль у роботі викладача. Дидактичними вимогами, що висуваються до слова,
є цілеспрямованість, науковість (достовірність фактів, наукові висновки),
чіткість,

зрозумілість,

емоційність,

чистота

мовлення,

розмаїття

словникового запасу, смислова значущість мови, лаконічність, точність,
правильність інтонації, урахування ситуації, культура мовлення, тактовність.
До групи наочних методів навчання належать перегляд кіно- і
телепрограм, відвідування музеїв, пам'ятних місць, зустрічі з ветеранами,
політичними, культурними діячами тощо. Головними вимогами, що
висуваються є доцільність (відповідність темі, змісту); міра використання;
раціональне визначення місця і часу показу; вміння організувати активне
спостереження учасниками; урахування психологічних вимог до наочності
тощо.
Група практичних методів навчання містить практичні завдання, ділові
ігри, тренінги, аналіз і розв'язання конфліктних ситуацій тощо. До
дидактичних вимог, що висуваються до практичних методів навчання,
належать дидактична доцільність, зв'язок змісту з практикою; чітка
постановка проблеми; чітке, логічне формулювання способу вирішення
поставленої проблеми.
Ці

дидактичні

методи

є

традиційними

і,

так

би

мовити,

консервативними. Але в сучасних педагогічних технологіях вони є базовими,
оскільки на їх основі розвиваються нові, до яких відносять:
– проблемне навчання;
– програмоване навчання;
– інформаційні педагогічні технології;
– модульне навчання тощо.
У табл. 4.1 наведено класифікацію методів навчання за домінуючими
можливостями формування деонтологічної компетентності.
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Таблиця 4.1.
Класифікація методів навчання за домінуючими можливостями формування
деонтологічної компетентності.
Методи
1. Розповідь, бесіда, діалог, пояснення
2. Перегляд кіно- і телепрограм, відвідування музеїв,
пам'ятних місць, зустрічі з ветеранами, політичними,
культурними діячами
3. Тренінги; дії із інструкції, за алгоритмом, правилами;
вирішення навчальних завдань на закріплення, переказ,
повторення
4. Діалогове спілкування, евристична бесіда, навчальна
дискусія
5. Вирішення ситуаційних завдань, виконання творчих
вправ; соціально-психологічний тренінг; ділові ігри;
дослідницька діяльність
6. Проблемне
навчання,
програмоване
навчання;
інформаційні педагогічні технології; модульне навчання
7. Віртуальне спілкування у блогах, електронних журналах
за технологією Web 2.0

Можливості методу
1. Дає змогу формувати
репродуктивний, критичний
рівень компетентності
2. Дає змогу формувати
продуктивний,
достатній
рівень компетентності
3. Дає змогу формувати
евристичний,
творчий,
високий
рівень
компетентності

Продуктом дидактики як теоретичної дисципліни є педагогічний вплив
і педагогічна взаємодія.
Педагогічний вплив розглядається як цілеспрямовані дії педагога щодо
свідомості, волі, емоцій суб'єктів навчання з метою ефективної організації їх
життєдіяльності у світі професії.
Педагогічна взаємодія – це процес, що відбувається між педагогом і
об'єктом навчання, який спрямований на розвиток особистості об'єкта.
Педагогічне осмислення поняття «педагогічна взаємодія» отримало в роботах
В.І. Загвязинського, Л.О. Левшина, Х.Й. Лійметса та інших учених [812].
Педагогічна взаємодія – це складний процес, що має багато компонентів, в
тому числі дидактичних. В основу педагогічної взаємодії покладено
співробітництво, яке є основою соціального життя. Педагогічна взаємодія
існує

як процес індивідуальний, і як соціально-психологічний, і як

інтегральний,

який

об'єднує

різні

виховні

впливи

в

конкретному

педагогічному середовищі. Педагогічна взаємодія передбачає рівність
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відносин суб'єктів освітнього процесу. Проте така рівність не може бути
всеосяжною. Досвід, авторитет, знання завжди вибудовують відстані між
суб'єктами освітнього процесу. Потрібно тільки не переходити межу, за якою
починається

авторитаризм,

ригоризм,

моралізаторство

і,

зрештою,

насильство над особою. У ситуаціях нерівноправності в особи настає
відповідна реакція і вона чинить пасивний, а нерідко активний опір.
Педагогічний

вплив

являє

собою

особливий

вид

педагогічної

діяльності, метою якої є досягнення позитивних змін мотивів, потреб,
установок, відносин, станів, ціннісних моделей поведінки учасників
освітнього процесу. Педагогічний вплив – продукт класичного періоду
розвитку дидактики, проте до нашого часу проблема педагогічного впливу є
однією з найменш розроблених у вітчизняній і світовій дидактиці.
Мета будь-якого педагогічного впливу – подолання суб'єктивних
захистів і бар'єрів особистості (у синергетиці їх пов'язують із дисипативністю
об'єкта впливу), переструктурування його психологічних характеристик та
способів поведінки в потрібному напрямі. Відомі три стратегії педагогічного
впливу.
Перша стратегія – стратегія імперативного впливу. Її основні функції:
контроль поведінки і мотивів особистості, їх підкріплення і спрямування у
потрібному напрямі. Застосування лише цієї стратегії в педагогіці досить
небезпечне, оскільки вона легко перетворюється у функцію примусу. Але
вплив, здійснюваний без урахування актуальних станів і відносин іншої
людини, умов міжособистісних комунікацій, найчастіше призводить до
негативних наслідків.
Друга стратегія – маніпулятивна – ґрунтується на проникненні в
механізми психіки об'єкта. Цю стратегію найчастіше застосовують для
формування громадської думки, зокрема

навчальної одиниці, наприклад,

групи.
Третя стратегія – розвиваюча. Психологічні умови реалізації такої
стратегії – діалог. Принципи, на яких вона ґрунтується, – емоційна і
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особистісна

відкритість

партнерів

по

спілкуванню,

психологічна

налаштованість на актуальні стани кожного, довірливість і щирість почуттів і
станів.
У педагогічній практиці перевагу слід віддавати розвиваючій стратегії,
оскільки лише вона сприяє розвитку суб'єктності особистості. Саме
суб'єктність як кінцева мета педагогічного впливу є ознакою, що відрізняє
повноцінний педагогічний вплив від псевдовпливу, яким є примус.
Суб'єкт-суб'єктний, розвиваючий педагогічний вплив відрізняється і за
мотивами, що спонукають педагога до дії [559]. Це орієнтація на благо
особистості, розвиток її компетентності, здатності ефективно здійснювати
життєдіяльність у складному, динамічному професійному світі, а не на власні
інтереси педагога (зручність, легкість досягнення результатів, дешевий
авторитет).
У дисертаційному дослідженні пропонується використовувати такі
конкретні способи побудови ситуацій педагогічного впливу.
По-перше, необхідне встановлення суб'єкт-суб'єктних відносин і
створення сприятливої психологічної атмосфери. По-друге, для пробудження
інтелектуальної активності майбутнього фахівця із організації захисту
інформації з обмеженим доступом, розширення його знань про професійний
світ і способи самостійного пошуку істини в ньому, а отже, з метою його
особистісного розвитку педагогу слід реалізувати технологічний алгоритм
інформативного впливу. Умовно в ньому можна виділити два блоки: мовний
і демонстраційний, які на практиці мають об’єднуватися.
Інформативний мовний вплив забезпечується п'ятьма технологічними
уміннями:
1) пластичними. У поняття «пластичні вміння» входять вміння
педагога використовувати жестикуляцію і пластику тіла для того, щоб
впливати на створення сприятливої атмосфери для сприйняття педагогічного
впливу й педагогічної взаємодії;

282
2) логічними. Ця група вмінь пов'язана зі здатністю педагога
конструювати зміст кожної фрази, з якою він звертається до аудиторії або до
окремих осіб. Одним з найбільш важливих аспектів є дотримання логічної
послідовності «теза – аргумент – ілюстрація»;
3) експресивними. Ця група інформативних мовних умінь, яка
підвищує емоційне забарвлення змісту мовного звернення, роблячи його
більш доступним для сприйняття. Тут можна виділити два компоненти:
образність та інтонаційну виразність;
4) дискусійними. Ці вміння корисні в спілкуванні з майбутніми
фахівцями. З їх допомогою створюються два образи: образ співробітництва і
образ співбесіди. Образ співбесіди являє собою своєрідну технологію
ведення дискусії і складається з таких правил. По-перше, необхідно
навчитися усвідомлювати сенс розмови або окремих фраз опонента, а для
цього слід відтворити його тези й виключити можливі неточності
сприйняття. По-друге, потрібно визначитися з вихідними поняттями і
узгодити трактування вживаних термінів. По-третє, слід заохочувати
партнера по дискусії, створювати умови, що виключають недомовленість,
щоб краще і глибше зрозуміти його. По-четверте, необхідно надавати йому
право на незгоду, і, по-п'яте, не пригнічувати його своїм авторитетом;
5) перцептивними. У цю групу входять уміння, пов'язані з чуттєвим
сприйняттям педагогічної ситуації. Перцептивні вміння базуються на
здатності педагога сприймати світ так, як сприймають його студенти,
вибудовувати свою взаємодію з ними з урахуванням їхніх особливостей
відображення дійсності.
У дидактиці до засобів належать матеріальні об'єкти, які дають змогу
реалізувати принцип наочності в навчанні. Дидактичні засоби стають цінним
елементом процесу навчання в тому разі, коли вони використовуються в
тісному зв'язку з іншими компонентами освітнього процесу. Для фахівців з
організації захисту інформації з обмеженим доступом головним засобом у
дидактичному розумінні є комп'ютер та комп'ютерна мережа. При цьому
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комп'ютер є не лише засобом трансляції знань, а й за певних умов –
потужним комунікативним засобом спілкування між педагогом і студентами.
Відомо, що молода людина може довірити іншій особі через комп'ютер
набагато більше, ніж у прямому спілкуванні. Цією властивістю навчилися
користуватися педагоги на Заході, стимулюючи своїх студентів до участі в
блогах, електронних журналах тощо. Готуючи презентацію з питань моралі,
професійного та громадянського обов'язку, студенти діляться своїми
сумнівами, розкривають свої мотиви і потреби. Там вони можуть отримати
роз'яснення щодо певних концептів професійної сфери діяльності, поповнити
свої знання щодо онтологічної структури відносин у предметній галузі.
Таким чином, у нашому випадку засоби навчання в дидактичному сенсі
стають потужним стимулом, потужним інструментом формування світогляду
студента, його деонтологічної компетентності.
У процесі формування деонтологічної компетентності фахівця із
організації захисту інформації з обмеженим доступом слід пам’ятати і про
інші технічні засоби, які можна використовувати, наприклад для перегляду
відеофільмів, презентацій тощо. Вони теж можуть брати участь у процесі
формування деонтологічної компетентності.
Розкриваючи дидактичні смисли форм навчання, маємо на увазі
передусім організаційні. Організаційні форми навчання – це види навчальних
занять, які відрізняються один від одного дидактичними цілями, складом
студентів, місцем проведення, тривалістю заняття, змістом і сенсом
діяльності викладача і студентів. Вибір організаційних форм диктується
характерними особливостями конкретної навчальної дисципліни, змістом
навчального

матеріалу,

особливостями

навчальної

групи,

а

також

дидактичними цілями і методами їх реалізації. Але існує і дещо спільне,
характерне для системи вищої освіти в цілому. Існують різні підходи до
визначення і класифікації форм навчання. Наприклад, Л. Товажнянський
[721] поділяє їх на три групи: аудиторні заняття зі студентами,
позааудиторну навчальну роботу та самостійну роботу студентів. Повністю
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приєднуючись до цього, ми додаємо до цих видів ще й індивідуальну роботу
з майбутніми фахівцями у віртуальному просторі (блоги, електронні
щоденники, журнали).
Діагностика або контроль є обов'язковим компонентом процесу
навчання. Однак предметом пильної уваги дидактики вона стає тільки на
постнекласичному етапі розвитку цієї науки [458].
У зарубіжній педагогіці діагностика трактується як процес, у якому
визначається рівень засвоєння знань, умінь і навичок, деякі аспекти розвитку
й вихованості, здійснюються обробка й аналіз отриманих знань, узагальнення
і формулюються висновки про перебіг процесу навчання і просування учнів
по щаблях навчання, а також про ефективність роботи викладачів і всього
освітнього закладу.
У вітчизняній педагогіці також існують подібні підходи до вирішення
цього питання. Однак контроль у навчанні розглядається як адміністративна
процедура, результати якої слугують для прийняття управлінських рішень.
Термін «педагогічна діагностика» у вітчизняній науці використовується
обмежено. Однак важливі дидактичні принципи діагностики та контролю
визначені.

Ними

є:

об'єктивність,

систематичність,

гласність,

диференційованість та індивідуальний підхід, вимогливість і принциповість.
Важливе значення для науки є питання про зміст контролю або про те,
що перевіряється в навчанні У вітчизняній педагогіці вважається, що
перевірці підлягають знання, вміння і навички учнів, які описуються як на
загальному дидактичному, так і на предметному рівні. У західній педагогіці
результати перевірки навчання стосуються когнітивного та етичного рівня. У
вітчизняній педагогіці все ще сильні сумніви щодо можливості чітко
формулювати результати в термінах поведінки, можливості їх виявлення і
виміру. Це пояснюється частково тим, що соціальні, етичні та психологічні
результати навчання важко виявити і тим більше виміряти. Крім того, деякі
фахівці та громадські діячі схильні розглядати таку діагностику як замах на
свободу особистості і як втручання у внутрішній світ суб'єкта.
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У нашому розумінні діагностику слід розглядати як першу дидактичну
умову. Вона повинна бути ранньою, послідовною і різноманітною. Це
особливо важливо в системі підготовки фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом з огляду на специфіку їх професійної
діяльності. Адже ще у вищому навчальному закладі стають відомими певні
дані, які мають ознаки таємності. Також вони мають у розпорядженні знання,
які легко можуть перетворити їх на хакерів у разі появи серйозних спокус й
психологічної

деформації.

Раннє

виявлення

дефектів

формування

деонтологічної компетентності дає змогу запобігти появі значних загроз, що
виникають через психологічну деформацію фахівців, яка може завдати
істотної шкоди інтересам держави, суспільства і людини.
У процесі підготовки фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом особливого значення набуває юридична дидактика. В
Україні перший посібник із юридичної дидактики видано лише у 2009 р.
Сьогодні

можна

виділити

такі

групи

дидактичних

принципів

юридичної освіти:
– відповідності змісту освіти сучасним і прогнозованим тенденціям

розвитку науки і практики;
– орієнтованості освіти на розвиток особистості майбутнього фахівця;
– відповідності результатів освіти вимогам професійної діяльності

фахівців, забезпечення їх конкурентоспроможності;
– оптимального поєднання загальних, групових та індивідуальних форм

організації освітнього процесу;
– раціонального застосування сучасних методів і засобів навчання на

різних ступенях професійної освіти.
Важливою дидактичною проблемою є відбір і формування змісту
юридичного навчання. Сучасна дидактика вміщує великий перелік загальних
принципів формування змісту юридичної освіти. З урахуванням специфіки
освіти фахівців у галузі захисту інформації з обмеженим доступом нами були
відібрані такі основоположні дидактичні принципи:
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– науковості, який означає відповідність навчального матеріалу рівню

сучасної правової науки, ознайомлення студентів із закономірностями та
методами наукового пізнання, історією та сучасними ідеями науки,
використання методів навчання, адекватних його цілям і змісту;
– системності, який характеризує наявність у свідомості студентів

адекватних структурних зв'язків між елементами досліджуваної науки, що
вимагає включення в зміст навчання спеціальних методологічних знань,
загальнонаукових категорій і понять, у тому числі деонтологічних;
– міжпредметних зв'язків, який передбачає узгоджене вивчення теорії,

концепції, законів, понять, об'єднаних деонтологічними ідеями та знаннями;
– зв'язку теорії з практикою, який полягає в тому, що навчання

проводиться таким чином, щоб для студента були зрозумілими результати
навчання, можливість їх практичного застосування;
– індивідуалізації, який означає здійснення освітнього процесу з

урахуванням індивідуальних особливостей студентів (здібностей, нахилів,
інтересів).
Водночас головними дидактичними засобами професійної праці
викладача юридичного вищого навчального закладу виступають грамотне,
пристрасне, переконливе, високоморальне слово, зрозумілість, чіткість і
культура мовлення, його особистісні якості, передусім моральність, загальна
і професійна підготовленість, особиста етична вихованість, захопленість
професією, яка емоційно підносить студентів. Подальша конкретизація
педагогічних умов відбувається на стадії конструювання синергетичної
моделі деонтологічної підготовки фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом.
Основні

положення

юридичної

дидактики

отримали

певне

відображення у складі дидактичного забезпечення процесу формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом. Загальна структура дидактичного забезпечення
процесу формування деонтологічної компетентності таких фахівців наведена
у табл. 4.2.
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Таблиця 4.2
Структура дидактичного забезпечення процесу формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом
МЕТА
1. Принципи

2. Зміст

ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ
ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ
ДОСТУПОМ
Об'єктивності, науковості, зв'язку теорії з практикою, послідовності,
систематичності, доступності за умови припустимої міри важкості,
привабливості, різноманітності методів, активності тих, кого навчають,
міцності засвоєння знань
Онтологічна обізнаність щодо цілісного сприйняття базових концептів
деонтологічної компетентності у професійному світі організації захисту
інформації з обмеженим доступом, зокрема:
понятійно-категорійний апарат, що стосується процесу усвідомлення
основних концептів професійної діяльності;
розуміння сутності і значущості інформації з обмеженим доступом;
вміння дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки;
порядок організації захисту інформації з обмеженим доступом в органах
виконавчої влади України, місцевого самоврядування, у правоохоронних
органах і органах державної безпеки, в організаціях та установах;
розуміння сутності і значущості теорії кодування і декодування
інформації з метою її захисту від несанкціонованого доступу в практиці
здійснення життєдіяльності фахівця з організації інформації з обмеженим
доступом;
- обізнаності щодо теорії і практики застосування програмно-технічних
засобів для запобігання несанкціонованому доступу до інформації і
збереження її цілісності;
- знання і сприйняття вимог режиму таємності при створенні та
оформленні документів з обмеженим доступом

3. Методи

4. Засоби
5. Форми
результат

Вербальні: бесіда, діалог, пояснення;
Наочні (культурні): перегляд кіно- і телепрограм, відвідування музеїв,
пам'ятних місць, зустрічі з ветеранами, політичними, культурними діячами;
тренінги, ділові ігри;
педагогічна взаємодія, педагогічний вплив (переконання, навіювання,
попередження, спонукання, оцінка,заохочення, покарання)
Матеріальні об’єкти: комп'ютери та комп'ютерні мережі, аудіовізуальна
техніка, підручники, посібники, інструкції, історична, художня література,
фільми
Аудиторні заняття, позааудиторна освітня
робота, самостійна робота
студентів;
спілкування у віртуальному просторі (блоги, електронні щоденники, журнали)
Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом, який має
достатній або високий рівень деонтологічної компетентності, здатний
ефективно творити власну життєву стратегію поведінки у професійному світі,
сумлінно виконувати свій професійний, громадянський обов’язок
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4.3. Конструювання синергетичної моделі деонтологічної підготовки
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом
Аналіз науково-педагогічної літератури продемонстрував актуальність
створення

цілісної

системи

відображення

процесу

формування

деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом із застосуванням принципів та ідей синергетичного
підходу. Ефективним засобом відображення такого процесу в освітньому
просторі є конструювання моделі процесу, що досліджується.
Найбільший інтерес із відомих синергетичних моделей у педагогіці
становлять

моделі,

запропоновані

М. Таланчуком,

Н. Тализіною

та

В.Івановою [713; 714; 292]. Слід, однак, вказати на їх абстрактний й
декларативний характер. Прагнучи використовувати ідеї синергетики, автори
цих моделей концентрують
самоорганізацією,
виникнення

і

залишаючи

використання

увагу на явищах,
поза
станів

увагою

пов'язаних

проблеми

нестійкості,

лише із

спонукання,

флуктуацій,

явища

дисипативності та біфуркацій. Більш того, запропоновані синергетичні
моделі не пов’язані із компетентнісним підходом і проблемою формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом. Нагальні потреби у формуванні деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації актуалізують
створення такої синергетичної моделі, яка б відображала з урахуванням
основоположних

концептів

синергетики

педагогічний

процес

самовдосконалення та саморегуляції особистості як феномену деонтологічної
компетентності.
Процеси

конструювання

синергетичної

моделі

деонтологічної

підготовки фахівців мають особливо велике значення для побудови
ефективної системи підготовки фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом для подальшої служби в системах забезпечення
інформаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ України, Збройних
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Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом,
Служби

безпеки

України,

Служби

зовнішньої

розвідки

України,

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади,
який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
цивільного захисту, у комерційних, банківських та інших недержавних
структурах, які мають справу, зокрема із інформацією з обмеженим
доступом.
Синергетика дає змогу методологічно підвищувати значущість процесу
самовдосконалення

особистості

як

суб'єкта

діяльності.

Основою

синергетичного підходу є врахування природних властивостей, внутрішнього
розвитку особистості. Сучасний стан цього підходу дає змогу проводити
дослідження

процесу

саморегулювання

і

навчання

на

самоорганізації.

основі
Тому

моделювання
актуальною

є

процесів
проблема

розроблення моделі освітнього процесу на основі синергетичного підходу.
З точки зору досліджуваної нами проблеми особливий інтерес
становлять моделі професійно-педагогічної діяльності, що базуються на
синергетичному

підході.

Така

модель

педагогічної

діяльності

була

запропонована М.Таланчуком [713]. Учений розробив теорію педагогічної
діяльності на основі системно-функціонального підходу. Згідно з його
концепцією, педагогічна діяльність – це синергетична система, де все
«підкоряється законам системного синергетизму». Закони системного
синергетизму полягають у тому, що:
1) сутність усіх педагогічних явищ і процесів становить системний
синергізм;
2) будь-яка педагогічна система розглядається і розуміється як
синергетична цілісність;
3) джерелами і рушійними силами розвитку педагогічних систем (і,
насамперед, розвитку особистості) є не суперечності, не боротьба, не
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заперечення, а синергетизм цих систем і їх взаємодії (як внутрішньої, так і
зовнішньої);
4) педагогічні системи за своєю сутністю є гомо- і людинознавчими,
оскільки мають об'єктивне призначення – забезпечити формування людини
як особистості та оволодіння нею системною культурою людинознавства,
виробленої попередніми поколіннями, що надає їй життєві сенси і цілі,
орієнтири в її розвитку;
5) особистість в педагогічному процесі розглядається як синергетична,
соціальна система, що саморозвивається, сутність якої виражається в
освоєнні і виконанні нею об'єктивних соціальних ролей;
6) виховання є системно-соціальним процесом людинознавства.
Суспільство розглядається як цілісна і синергетична виховна система.
Головною

метою

виховання

є

формування

гармонійно

розвиненої

особистості, готової і здатної виконувати об'єктивну систему соціальних
ролей. Основу виховання становить системний синергізм, що виявляється у
взаємодії психологічного синергізму особистості, синергізму досвіду і
синергізму взаємодії педагога і вихованця. Це визначає нове положення
педагогіки: ефект виховання досягається не дією, а синергетизмом виховної
взаємодії.
На відміну від М.Таланчука [713], в нашому розумінні синергетика
завжди має справу з колективними явищами, явищами, які відбуваються на
множинах незалежно від того, є вони гомогенними чи гетерогенним.
Синергетичний підхід не може бути ізольований у межах суб'єкт-об'єктних,
як у В. Рабоша [628], або суб'єкт-суб'єктних, як у Т. Ольхової [559], відносин.
Синергетика завжди пов’язана з чимось таким, що характеризується
відкритістю, нерівноважністю, нелінійністю, флуктуаціями і біфуркацією. У
інтересах подальшого дослідження синергетичної природи компетентнісного
навчання в системі вищої професійної освіти потрібно глибоке розуміння цих
концептів. В літературі відсутні чіткі визначення цих понять у контексті
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педагогічного процесу. У зв'язку із цим запропоновано авторські визначення
педагогічних інтерпретацій цих понять.
Педагог, вихователь повинен цікавитися системою мотивів і цінностей
учня/студента/курсанта, уявляти собі її хоча б у загальних рисах і створювати
адекватні атрактори. У цьому виявляється індивідуальний підхід до процесів
формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом. Ще більшою мірою це явище
проявляється в колективах, пов'язаних спільною діяльністю, якими є
навчальні та професійні колективи. Там існує ще складніша структура
загальної системи цінностей і мотивів, вона ще більше підлягає флуктуаціям
та схильна до явищ біфуркацій. Це вимагає ще вищого професіоналізму від
педагогів.
Повертаючись до синергетичних моделей М. Таланчука. Н. Тализіної,
В. Іванова [713; 714; 292], слід відзначити їх в основному абстрактний і
декларативний характер. Прагнучи використовувати ідеї синергетики, автори
цих моделей зосереджують

увагу на

явищах,

пов'язаних

лише із

самоорганізацією, не затримуючись на проблемах спонукання, виникнення і
використання станів нестійкості і флуктуацій.
Як

вже

зазначалося

це

робить

актуальним

створення

такої

синергетичної моделі, яка б відображала з урахуванням основоположних
концептів синергетики, основні етапи освітнього процесу, спрямованого на
самоорганізацію

і

самовдосконалення

деонтологічної

складової

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом.
У

результаті

запропонована

діяльнісна

синергетична

модель

педагогічного забезпечення процесів самовдосконалення і саморегуляції
особистості, яка базується на постнекласичній картині світу, синергетичних
поглядах, розкриває нове розуміння проблеми вдосконалення системи освіти.
Така модель поєднує компетентнісний, синергетичний та деонтологічний
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компоненти процесу формування деонтологічної компетентності фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Діяльнісно-синергетична

модель

представлена

у

вигляді

низки

складових, що являють собою послідовності етапів, наведених на рис. 4.1.
Властивості і основна відмінність діяльнісної синергетичної моделі, яка
пропонується, полягає в тому, що властивості нестабільності, флуктуацій в їй
присутні не іманентно, а створюються штучно, в потрібний момент,
зусиллями педагогів для того, щоб спонукати майбутнього фахівця до
прийняття рішення, акту самоорганізації й вдосконалення.
Перша складова моделі як перший етап діяльності полягає у виявленні
існуючих педагогічних проблем виховання й постановці завдань формування
деонтологічної самосвідомості особистості в професійній діяльності. На
цьому етапі проблема діагностується, виявляються всі комунікативні розриви
в онтологічному розумінні на рівні вищих ідеалів, моральних цінностей,
культури і права. Важливим є те, що цей етап є соціально-історично
обумовленим.
Справа в тому, що попередні усталені відносини в освітньому просторі,
завдяки його відкритості, вступили в суперечність із змінами соціальних,
політичних, економічних та культурних умов. Накопичення нових освітніх
програм спричиняють руйнування усталеного порядку у відносинах між
суб'єктами освітнього процесу, генерацію нестійкості. Це призвело до
розвитку нестабільності, появи безлічі освітніх новацій, різних, часто
суперечливих, освітніх програм. Різноманіття в підходах до вирішення
нагальних освітніх завдань, що виникає в цей період, є, по суті, моментом
появи флуктуацій у думках і уяві тих, хто розробляє програми освіти, пошуку
ними таких станів і траєкторії освітнього процесу, які були б адекватні новим
умовам існування глобального суспільства. З позицій синергетики саме так
будь-яка складна відкрита система реагує на зміну умов свого існування, стає
здатною побудувати нові відносини ефективності і стабільності в сучасному
мінливому світі.
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Деонтологічні цінності і мотиви
Синергетичні принципи, методи, засоби

Педагогічні засоби і методики

1

2

3

4

5

Моніторинг

Рис. 4.1. Синергетична модель деонтологічної підготовки фахівців:
– виявлення педагогічних проблем і постановка завдань формування деонтологічної компетентності;
– перекладання педагогічних понять у синергетичний тезаурус та додавання базових синергетичних принципів;
– виявлення внутрішніх моральних цінностей і мотивів і визначення дисипативності особи;
– аналіз і проектування шляхів створення атракторів;
– приведення системи внутрішніх цінностей і мотивів особистості у нерівноважний стан;
– постановка суб'єкта перед самостійним вибором, результатом якого і є акт саморегуляції, самовдосконалення;
– подальший педагогічний супровід процесу синергетичного самовдосконалення

6

7
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Друга складова запропонованої діяльнісно-синергетичної моделі полягає
у виявленні внутрішніх моральних цінностей і мотивів та визначенні
дисипативності особистості.
На цьому етапі проявляються комунікативні якості педагогічного
колективу в освітньому процесі. А сам процес характеризує рівень суб'єктсуб'єктних відносин, взятих на озброєння в певному педагогічному середовищі.
Слід зазначити, що у вищих навчальних закладах в освітньому процесі значно
більшою мірою, ніж у школі, бере участь не окрема особистість (викладач,
учитель, вихователь), а професорсько-викладацький колектив, хоча і значення
особистості вихователя, роль студентського колективу не може бути
знівельована. Слід відзначити ще одну особливість: особистість, перебуваючи у
складі колективу або мікроколективу, значно залежить від оточення.
Дисипативність є властивістю не лише особистості як такої, а й колективів, у
тому числі навчальних та службових. Важливою якістю таких колективних
систем є когерентність – властивість окремих складових колективу поводити
себе як єдине ціле, і корпоративність – властивість окремих складових
колективу виробляти спільні цінності і мотиви. Тому перед педагогом стоїть
завдання виявити рівень дисипативності не просто особистості, а й колективу в
цілому та особистості в ньому зокрема. Цей висновок є наслідком
синергетичної відкритості та дисипативності складних антропоморфних
систем.
Третя складова являє собою аналіз можливих шляхів створення зони
атракторів для тих, хто навчається, з урахуванням виявленої системи їх
моральних цінностей і дисипативності.
На цьому етапі слід у максимальному обсязі задіяти дидактичне
забезпечення формування деонтологічної компетентності фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом (п.4.2.).
Четверта складова запропонованої моделі забезпечує приведення
системи внутрішніх цінностей і мотивів особистості в нерівноважний стан. По
суті, він полягає в постановці під сумнів колишніх мотивів, негативних і зайвих
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цінностей особистості. Педагог повинен вміти зародити сумніви щодо
негативних орієнтирів у душі того, хто навчається, і запропонувати йому нові
орієнтири і цінності шляхом звернення до вищих ідеалів і категорій:
патріотизму, національної самосвідомості, професійної честі, справедливості,
совісті тощо. Можуть бути задіяні кар'єрні та інші міркування. У синергетичній
термінології і в нашому розумінні саме це відповідає створенню зони
атрактора.
Цей стандартний, але нетривіальний системний етап, з якого зазвичай
починається побудова нових систем та нових форм відносин в освітній та
професійній сферах. Тут доцільно навести приклад з біології. У свій час
вейсманісти-морганісти

дійшли

висновків,

що

для

отримання

нових

властивостей у рослин необхідно спочатку подолати внутрішній опір зразка.
Для цього дослідники руйнували сталу генетичну структуру рослини та
домагалися

мутацій.

Потім

починали

ретельно

культивувати

потрібні

властивості, і таким чином отримували результат. Цим біологам вже було
притаманне синергетичне мислення, коли самої синергетики ще не було.
Аналогічна ситуація спостерігається і в сучасній педагогіці. Тому в живих,
людиновимірних системах неминуче виникає синергетичне уявлення, яке
поширюється на освітній простір у цілому. З погляду синергетики зростання
нестійкості необхідне для переведення освітнього простору в новий стан, що
відповідає вимогами сучасності. Виключно важливим є те, що це зростання
може мати не лише стихійний, а й керований характер. Управління зростанням
нестійкості в освітньому просторі здійснюється через процеси демократизації
своїх

інститутів.

Це

на

певний

період

призводить

до

ескалації

невпорядкованості, зростання ентропії в системі освіти. Водночас, відповідно
до синергетичної парадигми ця нестійкість забезпечує реалізацію розвитку
системи, створює умови для появи нового, більш ефективного у нових
соціально-економічних реаліях, що отримує нову стійкість, стабільність та
здатність до опору новій неминучий ентропії.
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П’ята
самостійним

складова

моделі

вибором,

самовдосконалення.

передбачає

результатом

Акт

постановку

якого

самовдосконалення

і

є
при

суб'єкта

акт

перед

саморегуляції,

цьому

полягає

в

одномоментній лавиноподібній зміні системи цінностей і пов'язаних з ними
мотивів, появі нових цінностей, зміні старих пріоритетів. У синергетичній
термінології це відповідає появі особливого явища – біфуркації. Але в
антропоморфній системі вибір рішення залишається все одно за суб'єктом.
Рішення він приймає самостійно і те, наскільки самостійно він робить свій
вибір, наскільки усвідомлено він приймає нові цінності, залежить стійкість
прийнятих ним принципів.
Відповідно до синергетичної парадигми фундаментальним механізмом,
що забезпечує розвиток різних, у тому числі антропоморфних систем, є
біфуркаційний процес. Якщо у рівноважному або консервативному стані у
системі, що досліджується, може бути зафіксовано лише один стаціонарний
стан, то при віддалені від стану рівноваги складна дисипативна система може
досягати так званого порогу стійкості, за яким для системи відкривається
можливість лавиноподібного перетворення. Настає так званий біфуркаційний
перехід у стан, що радикально відрізняється від попереднього. В точці
біфуркації відбувається різка зміна характеру процесу, зміна просторовочасової організації системи, її якісна зміна.
Точка біфуркації, таким чином, є точкою максимальної чутливості
системи до зовнішніх та внутрішніх впливів. Поблизу біфуркаційної точки
нерівноважна

система

виявляється

особливо

чутливою

до

незначних

флуктуацій, порушення та збурення того чи іншого параметру. В умовах
нерівноважності з’являється феномен посилення флуктуацій. У деяких
дослідників цей феномен отримав назву "розростання малого".
У безпосередній близькості від точки біфуркації в нерівноважній системі
спостерігається велика кількість флуктуацій, та, за висловом І.Пригожина,
система начебто "коливається" перед вибором одного з можливих шляхів
розвитку. В цьому разі невелика флуктуація може слугувати початком еволюції
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у цілковито новому напрямі, що різко змінить поведінку системи. Таким чином,
мале збурення, застосоване до системи, ззовні може призвести до виникнення
нового організаційного порядку. В синергетиці такий феномен дістав назву
"порядок через флуктуацію".
У критичні періоди розвитку суспільства флуктуації, або комбінації
флуктуацій можуть стати настільки сильними, що існуючий перед тим порядок
не витримує і порушується. В цей переломний момент, що називається точкою
біфуркації, часто виявляється неможливим передбачити, в якому напрямку буде
відбуватися подальший розвиток системи. В цей момент вирішальною стає
роль педагога, наставника, т`ютора та ін., і, відповідно, педагогічних умов,
вибраних засобів дидактики й педагогічних впливів.
Відповідаючи

на

запитання,

яким

є

механізм

вибору

складної

дисипативної системи того чи іншого шляху розвитку із багатьох можливих,
синергетика віддає перевагу випадковості, оскільки макроскопічне управління
не здатне передбачити, за якою траєкторією відбуватиметься подальша
еволюція системи. Педагогіка з цим не може погодитися. Можна стверджувати,
що педагогіка повинна розвиватися і вже практично розвивається далі. Це
пов’язано із тим, що під час вивчення процесів самоорганізації було помічено,
що серед можливих гілок еволюції системи далеко не всі є однаково
можливими. Зокрема, Г.Хакен [753] стверджує, що природа не індиферентна,
що в неї є «спрямування до деяких певних станів". У синергетиці такі стани
називаються атракторами. Атрактори визначаються як стани, до яких тяжіє
система. В нашому розумінні атрактор це не стан, а властивість, яка здатна
притягувати до себе траєкторії розвитку системи.
Для педагогів, насамперед тих, хто працює в системі вищої освіти зі
специфічними умовами навчання, особливого значення набувають запитання
про те, з якою людиною вони мають справу сьогодні, яким є сучасний курсант
чи студент, які є його інтереси, цінності уподобання, сенси життя, ставлення до
професії? Така постановка запитань зосереджує увагу педагогів на особистості
та життєвому шляху сучасної молоді. При цьому слід зазначити, що в останні
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роки у вищі навчальні заклади вступило покоління молодих людей, які
народилися, зростали та сформувалися як особистості в епоху змін, що
відбувалися

в

дестабілізації

атмосфері
соціуму,

руйнування

традиційної

системи

цінностей,

нарощування

кризових

явищ,

нехтуванні

деонтологічними цінностями. Разом з тим, сучасна молода людина живе у світі
інформації, сприймає ідеї, що проголошуються з екранів телевізорів, та
обмінюється ними за допомогою соціальних мереж в Інтернеті. До освіти вона
ставиться виключно прагматично, орієнтована на самостійність, свободу від
інституціональних впливів. Молоді люди зосереджені на особистих проблемах
та проблемах людей близького оточення. Цим визначається зниження інтересу
до суспільних дисциплін, норм моралі, обов’язку, послаблення громадянського
та патріотичного спрямування свідомості. Водночас, сьогодні студента
характеризують

особистісні

якості,

що

свідчать

про його готовність

інтегруватися до глобальної суперсистеми, мобільність, волелюбність, уміння
добувати інформацію, практичну життєву орієнтацію, схильність піддаватися
протестним настроям, демократичність, самостійність, здатність до критичної
оцінки того, що відбувається, стремління проявити та захистити власну
позицію.
Останньою компонентою і важливою ланкою діяльнісно-синергетичної
моделі формування деонтологічної компетентності фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом є подальший педагогічний супровід
процесу,

який

здійснюється

за

допомогою

моніторингу.

Проведення

моніторингу особливо важливе у зв'язку з динамікою суспільного і суспільнополітичного життя. У процесі моніторингу аналізуються зміни в законодавстві,
технології, поведінці ЗМІ, культурних програмах. Поряд із зовнішніми
факторами аналізу піддається поведінка суб'єктів деонтологічного виховання.
Особлива увага приділяється виявленню негативних факторів: внутрішнього
розладу, професійної деформації.
Зауважимо, що у світовому просторі ідея педагогічного супроводу
процесу формування компетентності фахівців із інформаційної безпеки
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інституційована. Вона здійснюється у сертифікаційних центрах з питань
інформаційної безпеки. Такі центри забезпечують фахове навчання протягом
усього періоду професійної життєдіяльності людини. Сертифікація обов’язкова,
вона проводиться раз на 3–4 роки, супроводжується проведенням навчальних
курсів, досить жорсткими іспитами. Фахівець повинен підписати етичне
зобов’язання, тобто деонтологічна складова у цьому присутня. Однак, як було
зазначено у п.4.1, в Україні обов’язкова сертифікація фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом у законодавчому порядку не
введена.
Слід зазначити також, що в основу концепції синергетики покладено
правило ненав'язування зверху керуючих впливів. Замість цього пропонується
додавання помірних і об'єктивних впливів з урахуванням внутрішньої динаміки
об'єкта виховання. Система заохочень і покарань розробляється з урахуванням
фрактального характеру поведінки суб'єктів виховання. Тут особливу роль
відіграють міжособистісні комунікації, в яких формується і розвивається
колективний суб'єкт деонтологічної діяльності. Таким чином, синергетика
формує особливий підхід до проектування освітньої діяльності у сфері освіти,
який відображається в запропонованій моделі.
Ознаки цього етапу полягають у тому, що певною міроюі зменшується
різноманітність, з’являються стійки форми нових відносин між суб’єктами
освітнього процесу, вибираються нові рішення, актуальні для вирішення
важливих життєвих завдань, у тому числі нових функціональних схем
організації освітнього процесу. На цьому етапі відбувається природна поява
нових освітніх програм, нових форм відносин між суб’єктами освітнього
процесу, не передбачених раніше на інституціональному рівні. Такі явища, які є
ознакою сформованих джерел саморозвитку в системі, вимагають особливого
ставлення до себе з боку педагогічної системи. Ці нові утворення можуть
існувати як результат реалізації певного проекту. Вони можуть бути винайдені
самою системою як єдино можливі форми деонтологічної поведінки учасників
освітнього процесу.
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На цьому самому етапі відбувається якісна зміна освітнього середовища
як суб’єкта освітнього простору. В цей момент у свідомості тих, хто навчається,
відбувається формування, становлення цілей його розвитку та саморозвитку,
виховання й самовдосконалення.
Відповідноі до синергетичних уявлень у міру розвитку системи
відбувається спонтанно підвищується ступінь її впорядкованості, стабільності,
ефективності в нових умовах. При цьому як управлінське педагогічне рішення
важливо зберегти певний ступінь різноманітності, свободи та демократичності
в системі. Це необхідно для того, щоб уникнути крайнього консерватизму,
схоластики, бюрократичного підходу, що може стати фактором, який стримує
розвиток,

призвести

до

небажаних

кризових

явищ.

Збереження

демократичності в системі дає змогу зберігати потенціал розвитку, готовність
до переходу на нові етапи вдосконалення та розвитку. Одним із факторів,
здатних виступати як керуючийо параметр може бути відкритість системи.
Відкритість системи, збереження в ній різноманітності забезпечить збереження
темпів інноваційної діяльності, які відповідають темпам змін соціальних,
економічних та політичних умов. Однак процес накопичення впорядкованості в
розвитку систем є неперервним. І це знову призводить до суперечності,
виникненню нестійкості та повторення всього циклу, тобто повернення до
початкового етапу. Таким чином, розвиток освітніх систем, як і будь-яких
інших, являє собою динамічний процес із чергуванням етапів стійкого
існування та нестійкості. Такий спосіб розвитку притаманний складним
системам, і він є для них законом.
Саме в цей критичний період виникають нові причинно-наслідкові
зв’язки. Їх можна розглядати як появу зворотного зв’язку в системі. В цьому
разі цілі виступають як системоутворюючі фактори розвитку системи.
Суспільні відносини як суб’єкт освітнього простру починають активно
детермінувати появу інших суб’єктів освітнього простору відповідно до
детермінованих цілей та цінностей. Це проявляється як ознака високого
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обов’язку, загальнолюдської гуманності у специфічних умовах професійної
діяльності.
Очевидно, що переходи від одного етапу до іншого в системі
деонтологічної підготовки являють собою колективний творчий процес
конструювання нової освітньої реальності. В цьому процесі необхідна
компетентна участь не лише педагогічного колективу вищих військових
навчальних закладів, а й командно-виховного складу підрозділів відповідних
органів та служб, ветеранів, наставників, державних діячів, здатних викликати
цікавість та увагу молодого покоління до проблем військового, державного та
громадянського обов’язку, патріотизму, громадянськості. Тут надзвичайно
велику

роль

також

відіграють

міждисциплінарна

та

міжособистісна

комунікація, в якій формується і розвивається колективний суб’єкт професійної
діяльності.
Формування моделі освітнього процесу, що базується на синергетичних
поглядах, розкриває нове розуміння проблеми вдосконалення системи освіти у
вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання. Основою
синергетичного підходу є врахування природних властивостей, ступеня
внутрішнього розвитку особистості. Сучасний стан цього підходу дає змогу
досліджувати процес навчання на основі «ненав’язування зверху» керуючих
впливів. Замість цього пропонується застосування помірних та об’єктивних
впливів з

урахуванням внутрішньої динаміки,

дисипативності

об’єкта

виховання.
Концепція синергетики у розвитку педагогічного процесу базується на
твердженнях, що складноорганізованим людським системам не можна
нав’язувати шляхи їх розвитку, які будь-яка складно утворена людська система,
як правило, має не один, а велику кількість власних шляхів розвитку, що
відповідають її природі, що стан сумнівів, невпевненості, хаосу може виступати
як механізм самоорганізації, що завданням педагога є з’ясування рівня
дисипативності суб’єкта виховання та створення умов для наближення до стану
бажаного атрактора з урахуванням фрактальності структурних властивостей.
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Синергетика формує особливий підхід до проектування та реалізації
інноваційної діяльності у сфері освіти. Принципово інший погляд на систему
освіти і на сам процес освіти дає змогу прогнозувати отримання значних
позитивних результатів від науково-практичної діяльності в освіті, побудованій
на засадах синергетики. При цьому створення на прикладному рівні
концептуальної

моделі

базується

на

синергетичній

парадигмі,

здатної

приносити вагомі позитивні результати.
Ряд провідних дослідників стверджує, що синергетика дає змогу
методологічно посилити значущість процесу самоорганізації та розвитку
особистості, надаючи закінченого вигляду основним педагогічним принципам:
центр освітнього процесу – це особистість, що здатна самовизначатися; об’єкт
освітнього процесу, який займає активно-творчу позицію в освітньому процесі.
При цьому свобода самовираження та самореалізації особистості в освітньому
середовищі, пошук індивідуальної стратегії самовизначення в житті та
професії, актуалізація принципів активності, діалогічності, самостійності,
ініціативи, творчості; стають основоположними принципами. Той, хто навчає, і
той, кого навчають, являють собою відкриті системи, що саморегулюються, які
до того ж тяжіють до встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин.
Водночас, викладене вище свідчить про те, що акт деонтологічного
самовдосконалення та подальша деонтологічна саморегуляція особистості
неможливі без значних підготовчих зусиль інституційованого педагогічного
колективу.

4.4.

Структура

організаційно-методичної

системи

формування

деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації
з обмеженим доступом

Організаційно-методична

система

формування

деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
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доступом

являє

собою

сукупність

елементів,

що

перебувають

у

співвідношеннях і взаємних зв'язках, які утворюють певну цілісність, єдність,
що актуалізує процес створення, трансформації або вдосконалення (в тому
числі, самовдосконалення) найважливіших з професійного погляду якостей
особистості майбутнього фахівця в одній з найвідповідальніших у наш час сфер
професійної діяльності.
Важливо

сформулювати

визначення

базових

понятть

структури

організаційно-методичної системи.
Система (від грець. «з'єдную») – об'єктивна єдність закономірно
пов'язаних один з одним предметів, явищ, а також знань про природу і
суспільство. Існують й інші визначення цього поняття:
– «комплекс елементів, що перебуває у взаємодії» (Л. Берталанфі [78]);
– «будь-яка сукупність змінних..., властивих реальній логіці» (Р. Ешбі
[15]);
– сукупність взаємопов'язаних засобів, методів і процесів, необхідних для
справлення

організованого,

цілеспрямованого

педагогічного

впливу

на

формування особистості із заданими якостями (В. Сластенін [677]).
У загальній теорії головною ознакою системи є її цілісність та
впорядкованість. У педагогічній літературі, крім цих ознак, визначаються й
інші, зокрема:
– цілеспрямованість;
– структурність;
– ієрархічність;
– самоорганізацію;
– інтегративність.
Поняття системи характеризує всю безліч проявів певного складного
об'єкта, тоді як структура показує, виражає лише те, що залишається стійким,
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відносно незмінним протягом всього існування системи. Структуру відображає
як побудову, розташування, порядок, конструкцію, архітектуру, організацію, як
сукупність стійких відносин і зв'язків складної за природою системи, її станів,
процесів, що відбуваються в ній. Структура відображає внутрішні, іманентні
властивості системи. Структура дає змогу наочно в графічному вигляді
представити систему, в тому числі педагогічну, у всій її цілісності,
впорядкованості, інтегративності і цілеспрямованості.
Розроблена в процесі дисертаційного дослідження на теоретичному рівні
структура організаційно-методичної системи формування деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом у графічній формі наведен на рис. 4.2.
У системі організаційно-методичної роботи у вищому навчальному
закладі системоутворюючим елементом є мета освіти. У нашому випадку
метою є формування деонтологічної компетентності фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом. Мета зумовлена соціальним
замовленням, яке виникає унаслідок глобальних змін у сучасному стані
економічних та соціально-політичних відносин, що виникають у світі.
Мета висуває завдання. На початковій стадії освітнього процесу
завданням є формування стійкого інтересу та емоційно-цінністного ставлення
студентів до майбутньої професії, на подальших стадіях – оволодіння
деонтологічною компетентністю, розвиток професійних здібностей і якостей.

Соціальне замовлення: фахівці із організації захисту інформації з сформованою
деонтологічною компетентністю
Мета: формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом
Завдання: формування стійкого інтересу та емоційно-ціннісного ставлення студентів
до майбутньої професії, оволодіння деонтологічною компетентністю, розвиток
професійно важливих професійних здібностей і якостей

Теоретичний
блок

Цільовий блок
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Принципи:
доказовість,
прогностичність,
системність,
інноваційність,
партнерство,
інтерактивність

Наукові підходи:
компетентнісний,
онтологічний,
синергетичний,
аксіологічний,
акмеологічний,
праксеологічний

Педагогічні

умови:

Нормативноправове
забезпечення

забезпечення
позитивної
мотивації до формування
деонтологічної
компетентності;
стимулювання студентів до
розвитку,
саморозвитку,
прагнення до професійного
самовдосконалення
та
самоствердження

Зміст: сукупність
психологопедагогічних та
деонтологічних
напрямів, що
відображають
специфіку змін у
професійноважливих якостях

Результативнокоригуючий
блок

Змістовно-процесуальний
блок

Дидактичне забезпечення
Методи:
педагогічний
вплив,
педагогічна
взаємодія,
вербальні,
наочні тощо

Форми:
аудиторна та
позааудиторна
робота,
практика,
наставництво

Засоби:
аудіо
візуальні,
електронні
мережі

Діяльнісно-синергетична модель освітнього процесу

Критерії: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційнотехнологічний, рефлексивний, особистісний
Рівні: критичний, достатній, високий
Результат: сформованість деонтологічної компетентності фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом

Рис.
4.2
Організаційно-методична
система
формування
деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом
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Організаційно-методична

робота

являє

собою

комплекс

заходів,

спрямованих на забезпечення освітнього процесу дидактичними засобами й
формування

відповідних

педагогічних

умов.

Це,

безумовно,

вимагає

підвищення педагогічної майстерності викладачів, удосконалення аудиторної
та самостійної роботи студентів, поліпшення всіх форм, видів і методів
навчальної роботи з урахуванням потреб професії, зумовлених трансформацією
суспільства, яке переживає перехід від постіндустріального формату до
інформаційного. Як основні принципи, на яких базується організаційнометодична система формування деонтологічної компетентності фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом, виступають принципи
доказовості,

прогностичності,

системності,

інноваційності,

партнерства,

інтерактивності.
Педагогічні умови, що покладені в основу організаційно-методичної
системи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом, базуються на формуванні в них
мотивації до самовдосконалення, прагнення до професійного самоствердження
(п. 3.2).
Основними складовими дидактичного забезпечення процесу формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом вважаються зміст, методи і форми навчання (п.4.2). В
основу змісту покладено сукупність психолого-педагогічних та деонтологічних
напрямів, що відображують специфіку змін у професійно важливих якостях
майбутніх фахівців. Як методи навчання запропоновано використання
педагогічної взаємодії, педагогічного впливу, вербальні, наочні методи тощо, як
форми – аудиторна та позааудиторна робота, практика, наставництво.
Педагогічні умови і дидактичне забезпечення актуалізують діяльнісносинергетичну модель (п. 4.3), яка поетапно відтворює процес набуття
обізнаності,

сприйняття

деонтологічних

цінностей

та

вдосконалення
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особистісних якостей фахівцями із організації захисту інформації з обмеженим
доступом.
Результати, отримані в процесі реалізації діяльнісно-синергетичної
моделі, підлягають контролю і оцінюванню за певними критеріями і рівнями.
Як критерії взято обізнаність, сприйняття, здатність до ефективного здійснення
життєдіяльності у професійному світі майбутніх фахівців, які оцінюються за
трьома рівнями: критичним, достатнім та високим (п.5.1).
Висновки до розділу 4
1. Виходячи із мети та основних завдань дослідження наголошується на
тому,

що організаційно-методична

система

формування деонтологічної

компетентності фахівців із захисту інформації з обмеженим доступом базується
на адекватному виборі дидактичного забезпечення й педагогічних умов, що
важливою особливістю педагогічного супроводу поетапного формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації є
забезпечення глибокого усвідомлення ними норм професіональної етики та
моральних імперативів як професійної цінності. Другою особливістю є
стимулювання розвитку системи знань, що відображають змістову сутність
інтелектуальних, світоглядних та моральних цінностей; здатність прогнозувати
та конструювати процес професійної діяльності з урахуванням її специфіки.
Третя особливість полягає у створенні майбутнім фахівцям із організації
захисту інформації з обмеженим доступом відповідних умов за яких вони
можуть особисто, на практичних прикладах вживати заходів щодо захисту
інформації з обмеженим доступом, що вимагає від організаторів цієї роботи
постійної рефлексії власної деонтологічної компетентності.
2. Доведено, що успішний педагогічний супровід формування рівня
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом здійснюється на мотиваційно-підготовчій, діяльніснопошуковій та продуктивно-дієвій стадіях професійної підготовки.

308
3.

Розроблено

організаційно-методичну

систему

формування

деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом, в основу якої покладені діяльнісно-синергетична модель
формування деонтологічної компетентності на засадах самовдосконалення й
самоорганізації,

а

також

організаційно-методичні

педагогічні
засади

умови

педагогічного

її

реалізації.

Визначені

супроводу

процесу

синергетичної самоорганізації й самовдосконалення фахівців.
4. Запропоновано і розроблено діяльнісно-синергетичну модель
формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом, яка базується на ідеях самоорганізації,
самовдосконалення особистості, відкритості, нерівноважності та нелінійності
педагогічного процесу. Модель представлена у вигляді етапів, які мають бути
реалізовані в процесі формування деонтологічної компетентності фахівців,
головними з яких є визначення дисипативності об’єкта впливу, створення зони
атракторів у межах визначених педагогічних умов та акт самостійного
сприйняття деонтологічних цінностей об’єктом синергетичного впливу.
Основні наукові результати даного розділу опубліковано у працях автора:
[21–22]; [26]; [29]; [31]; [35–38]; [40–43]; [822].
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РОЗДІЛ 5
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

5.1.

Принципи

діагностування

результатів

реалізації

системи

деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації
з обмеженим доступом
Найпродуктивнішим методом перевірки ефективності запропонованої
організаційно-методичної системи формування деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом є
педагогічний експеримент (від лат. experimentum – «спроба», «дослід»,
«випробування»).
Існує багато визначень поняття «педагогічний експеримент»:
- педагогічний експеримент – це метод пізнання, за допомогою якого
досліджуються педагогічні явища, факти, досвід (М. Скаткін [672]);
- педагогічний експеримент – це спеціальна організація педагогічної
діяльності вчителів та учнів з метою перевірки й обґрунтування заздалегідь
розроблених теоретичних припущень, або гіпотез (І. Харламов [754]);
- педагогічний експеримент – це науково поставлена спроба, дослід
перетворення педагогічного процесу в точно врахованих умовах (І.Підласий
[590]);
- педагогічний
дослідження,

що

експеримент

забезпечує

–

це

своєрідний

науково-об'єктивну

і

комплекс
доказову

методів
перевірку

правильності обґрунтованої на початку дослідження гіпотези (С. Гончаренко
[172]).
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Таким чином, у літературі педагогічним експериментом називають
комплекс методів або спеціально організовану педагогічну діяльність. У
нашому дослідженні педагогічним експериментом вважається спеціально
організована педагогічна діяльність, спрямована на перевірку ефективності
запропонованої організаційно-методичної системи формування деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом, яка ґрунтується на застосуванні комплексу науково-обґрунтованих
методів, заходів і методик.
У педагогіці експеримент має творчий характер, оскільки в процесі
експерименту дослідник створює нові умови і нові форми навчально-виховної
діяльності. Педагогічний експеримент є розвитком методу спостереження, але
якщо спостереження – це пасивний метод, то експеримент передбачає активний
вплив на об'єкт дослідження певних контрольованих чинників. Він дає змогу не
тільки описати певне педагогічне явище, а й пояснити його природу. Але так
само, як і в ядерній фізиці, експериментатор, який проводить експеримент чи
просто спостерігає за певним явищем, сам того не усвідомлюючи, вносить
певні зміни в об’єктивну реальність. Тому, щоб здійснити педагогічний
експеримент, слід знати його основні етапи й компоненти, вміти враховувати й
вимірювати всі фактори, які можуть вплинути на його перебіг і результати. У
педагогічній

практиці

розрізняють

констатуючий,

формуючий

та

контролюючий експерименти (рис. 5.1).
Констатуючий експеримент служить з метою одержання первинного
матеріалу, який надалі може бути використаний для організації формуючого
експерименту.

Констатуючий

експеримент

переважно

базуэться

на

спостереженні. Натомість метою формуючого (перетворюючого) експерименту
є активне втручання експериментатора в педагогічний процес, упровадження
нових методів і прийомів, формування тих чи інших позитивних якостей
особистості. Формуючий експеримент асоціюється із педагогічним пошуком.
Узагальнюючий експеримент застосовується для фіксації, узагальнення, аналізу
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та інтерпретації отриманих результатів, що дає змогу зробити висновки про
ефективність запропонованої моделі.
Найчастіше ці види експериментів застосовуються не ізольовано, а
спільно.
Педагогічний експеримент

Констатуючий

Формуючий

Узагальнюючий

Рис. 5.1. Види педагогічного експерименту
Організація експериментального дослідження підпорядкована логіці
пошуку ступеня зв'язків експериментального впливу зі зміною критеріїв, що
оцінюють ефективність освітнього процесу. Існує багато варіантів реалізації
такого підходу.
Наприклад, Г. Яворська [811] на стадії констатуючого експерименту
перевіряла особливості прояву в досліджуваного контингенту таких ознак, як
відповідальність,

децентрація,

глибина переживань,

життєва філософія,

толерантність, автономність, контактність, самосприйняття, креативність,
синергетичність.
Для

формулювання

обґрунтованого

висновку

щодо

ефективності

експериментальної методики (педагогічної моделі формування соціальнопрофесійної

зрілості

курсантів),

вона

здійснила

статистичну

обробку

одержаних експериментальних даних з використанням u–критерію [547]. З
метою виявлення відношень, покладених в основу взаємозв’язку ознак
соціально-професійної зрілості, і таких ознак, як відповідальність, децентрація,
глибина

переживань,

контактність,

життєва

філософія,

самосприйняття,

толерантність,

креативність,

використовувався метод лінійного кореляційного аналізу [689].

автономність,

синергетичність,
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Навпаки, М. Васильєва [121], вивчаючи показники сформованості
деонтологічних знань у студентів, оцінювала повноту, що визначалася обсягом
деонтологічних знань, та характер їх засвоєння. Ці показники визначалися за
допомогою спостереження, анкетування, співбесіди із студентами і письмових
робіт. Критеріями деонтологічної готовності студентів при цьому була
сформованість:
– стійкої мотивації формування та удосконалення власної нормативної
професійної поведінки;
– пізнавального інтересу до проблем педагогічної деонтології;
– особистісно значущих якостей, необхідних для здійснення нормативної
професійної поведінки;
– деонтологічних знань;
– умінь і навичок здійснення нормативної професійної поведінки в галузі
практичної діяльності;
– уміння здійснювати рефлексію власної поведінки.
Для

порівняння

результатів,

отриманих

на

констатуючому

контрольному етапах експерименту, використовувався критерій

2

та
(хі–

квадрат) – статистичний критерій, запропонований К. Пірсоном для перевірки
узгодження моделі і отриманих експериментальних даних.
Таким чином, дослідники застосовують різні способи для вирішення
подібних педагогічних завдань. Взагалі, в педагогічному експерименті широко
використовуються методи, які залучаються з інших наук, а саме: психології,
соціології, математики тощо.
Попереднє вивчення стану ослідженості проблеми дало змогу розробити
план експерименту, який організований таким чином, щоб була можливість
вивчати динаміку формування деонтологічної складової компетентності
суб’єктів навчання протягом усього періоду дослідження. Основний зміст плану
педагогічного експерименту наведені на рис. 5.2.
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Проведення

педагогічного

експерименту

відповідно

до

плану

дослідження складається з таких основних етапів:
– постановка проблеми. На цьому етапі загальна гіпотеза дослідження має
бути трансформована в робочу, тобто висловлена в термінах очікуваної
динаміки показників, за якої ідея експерименту вважатиметься підтвердженою;
– складання

плану

експерименту

і

програми

реалізації

системи

формування

експериментального дослідження;
– визначення

критеріїв

оцінки

ефективності

деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом й способів впливу на об'єкт дослідження;
– розробка методики діагностування і засобів для фіксування проміжних і
кінцевих результатів експерименту.
– формування

експертних

груп,

визначення

та

забезпечення

організаційних і дидактичних умов проведення педагогічного експерименту;
– підготовка і формування контрольних та експериментальних груп
слухачів і студентів;
– проведення

констатувального

етапу

експерименту,

формування

нульового зрізу , фіксація і аналіз результатів;
– складання програми експериментальних робіт;
– упровадження

організаційно-методичної

системи

й

авторської

діяльнісно-синергетичної моделі формування деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом;
– реалізація формуючого етапу дослідження, проведення проміжних
зрізів, фіксація та аналіз результатів;
– реалізація

узагальнюючого

етапу

дослідження,

підсумкового зрізу, фіксація, аналіз та інтерпретація результатів.

проведення
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Коригування плану і методики експерименту

Підготовчий
етап

Формування
груп студентів

Фіксація і аналіз
результатів

Констатуючий
етап

Проведення нульового зрізу

Формування
експертних
груп

Розробка
методики
діагностики

Розробка
критеріїв
оцінки

Розробка
плану
експерименту

Мета:
перевірка ефективності застосування авторської моделі
деонтологічної підготовки фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом

Проведення підсумкового зрізу

Фіксація і аналіз
результатів

Фіксація і аналіз
результатів

Інтерпретація отриманих результатів
Висновки про ефективність запропонованої моделі

Рис. 5.2. Зміст плану педагогічного експерименту

Узагальнюючий
етап

Проведення проміжних зрізів

Формуючий
етап

Упровадження авторської організаційної системи деонтологічної
підготовки
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Дослідно-експериментальною роботою, що стосується дослідження, було
охоплено

Інститут

комп’ютерних

та

інформаційно-діагностичних

систем

та

Інститут

інформаційних технологій Національного авіаційного

університету, Навчально-науковий інститут захисту інформації Державного
університету телекомунікацій, Інститут спеціального зв’язку та захисту
інформації Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут», а також Національну академію Служби безпеки
України і Університет «КРОК».
У процесі дослідження визначено основні складові деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом та основні критерії їх оцінки. Під критерієм розуміється показник,
ознака, на основі якого формується оцінка якості об'єкта, процесу, а також
мірило такої оцінки.
Як основні критерії рівня деонтологічної компетентності фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом беруться обізнаність,
сприйняття та здатність

щодо здійснення

життєдіяльності

фахівця

у

професійному світі.
У змістовому і методичному аспектах показник «Обізнаність фахівця з
організації захисту інформації з обмеженим доступом щодо здійснення ним
життєдіяльності у професійному світі» дає оцінку набуття майбутнім фахівцем
знань щодо прав і обов’язків, відповідальності, ризику і загроз, спокус, норм і
традицій, що діють у професійному світі і утворюють цілісну онтологічну
картину професійного світу.
У змістовому плані показник «Сприйняття фахівцем з організації захисту
інформації з обмеженим доступом ціннісного ставлення щодо здійснення ним
життєдіяльності у професійному світі» передбачає оцінку набуття фахівцем із
організації захисту інформації переконань щодо обов’язку, честі і гідності,
патріотизму, національної самосвідомості; морально-етичних норм і принципів
соціальної взаємодії.
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Основними якостями особистості за показником «Здібності фахівця
стосовно здійснення ним життєдіяльності у професійному світі» є: аналітичні,
комунікативні,

дедуктивні

здібності,

наполегливість, чесність, старанність,

відповідальність;

стриманість,

вимогливість до себе і людей,

педантичність тощо.
Кожний із наведених показників характеризує певний компонент
деонтологічної

компетентності

(когнітивно-діяльнісний,

мотиваційно-

ціннісний, емоційно-вольовий) і може виявлятися на тому чи іншому рівні, який
являє собою його відносну характеристику, що базується на порівнянні значень
показників якості оцінюваного об'єкта з базовими значеннями відповідних
показників, у тому числі тих, які зафіксовані в стандартах.
Оскільки
методичній

в

педагогічній,

літературі

немає

психологічній,
універсального

військово-педагогічній
методу

і

діагностування

деонтологічної компетентності як професійно значущої цінності майбутніх
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом, у нашому
дослідженні необхідно було розробити спеціальну діагностичну методику, що
дає змогу зафіксувати критерії та визначити рівні відповідної компетентності.
У результаті прийнято рішення, в основу якого покладено трирівнева
система критеріїв: базового, операційного та інтегрального. Базовий рівень
становлять

«ціннісно-мотиваційний»,

«когнітивний»,

«операційно-

технологічний», «рефлексивний», «особистісний» критерії. На їх основі
сформовані критерії операційного рівня: обізнаність, наявність ціннісного
сприйняття та здібностей щодо здійснення фахівцем життєдіяльності у
професійному світі. На верхньому рівні прийнято рішення застосовувати
інтегральний критерій, який обчислюється за результатами експерименту.
Операційний рівень введено для спрощення процедур обчислення показників
сформованості деонтологічної компетентності фахівців з організації захисту
інформації з обмеженим доступом. Інтегральний показник введено для
забезпечення наочності результатів.
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Як показники деонтологічної компетентності фахівців з організації
захисту інформації з обмеженим доступом на базовому рівні визначено:
– для показника «ціннісно-мотиваційний» – сформованість цінностей,
смислів і мотивів для опанування та реалізації фахівцями професійної
компетентності на принципах деонтології (відповідальність, сумлінність,
патріотизм, честь);
– для показника «когнітивний» – знання норм і правил професійної
діяльності, коректної поведінки у професійній реалізації (знання інформаційних
загроз та шляхів їх подолання, виправданий ризик тощо);
– для показника «операційно-технологічний» – уміння, навички і
здібності, які характеризують деонтологічну компетентність студента (відчуття
морального обов’язку, вимогливість до себе і людей, високий рівень розвитку
власної волі);
– для показника «рефлексивний» – здатність оцінювати та коригувати

процес міжособистісної професійної взаємодії (уміння розбиратися в людях,
вислуховувати, переконувати);
– для показника «особистісний» – наявність якостей і характеристик
студента, що впливають на успішну професійну діяльність (прагнення до
самовдосконалення, особистісні психофізичні якості).
Як показники деонтологічної компетентності фахівців з організації
захисту інформації з обмеженим доступом на операційному рівні визначено:
Основними критеріями рівня деонтологічної компетентності фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом вважаються:
- обізнаність фахівця щодо здійснення життєдіяльності у професійному
світі;
- сприйняття фахівцем деонтологічних цінностей щодо здійснення
життєдіяльності у професійному світі;
- здібність фахівця щодо здійснення життєдіяльності у професійному
світі.
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У змістовому і методичному аспектах показник «Обізнаності фахівця з
організації захисту інформації з обмеженим доступом щодо здійснення
життєдіяльності у професійному світі» забезпечує оцінку онтологічної
обізнаності майбутніми фахівцями щодо наступних онтологічних концептів:
- понятійно-категорійний

апарат,

термінологія,

що

стосується

усвідомлення ним основних концептів професійної діяльності, компетентності,
деонтології, деонтологічної компетентності тощо;
- розуміння сутності і значущості інформації з обмеженим доступом у
своїй професійній діяльності, усвідомлення небезпеки загроз, що виникають у
цьому процесі, вміння дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки;
- розуміння сутності і значущості історії і теорії інформаційних загроз та
методів запобігання їм у професійній діяльності фахівця із організації захисту
інформації з обмеженим доступом.
Під онтологічною обізнаністю тут розуміється цілісне сприйняття
базових концептів як складових професійної компетентності у сфері захисту
інформації з обмеженим доступом.
Також беруться до уваги усвідомлене сприйняття ним відповідального
ставлення до:
- порядку організації захисту інформації з обмеженим доступом в
органах

виконавчої

влади

України,

місцевого

самоврядування,

у

правоохоронних органах і органах державної безпеки, в організаціях та
установах;
- розуміння сутності і значущості теорії кодування і декодування
інформації з метою її захисту від несанкціонованого доступу в практиці
здійснення життєдіяльності фахівця із організації інформації з обмеженим
доступом;
- обізнаності щодо теорії і практики застосування програмно-технічних
засобів для запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим
доступом і збереження її цілісності;
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- знання і сприйняття вимог режиму таємності при створенні та
оформленні документів з обмеженим доступом;
- роботи з нормативними правовими актами та правовими базами даних
у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.
У змістовому і методичному аспектах показник «Сприйняття фахівцем з
організації захисту інформації з обмеженим доступом

деонтологічних

цінностей щодо здійснення життєдіяльності у професійному світі» забезпечує
оцінку ціннісного сприйняття майбутніми фахівцями таких деонтологічних
компетентностей, як:
- ціннісне сприйняття обов'язку дотримуватися обмежень, установлених
законодавством України у сфері захисту інформації з обмеженим доступом,
виконувати вимоги службової поведінки;
- здатність підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для належного
виконання посадових обов'язків;
- глибоке особистісне сприйняття морально-етичних норм і принципів
соціальної взаємодії у сфері захисту інформації з обмеженим доступом, зокрема
честі і гідності, патріотизму, національної самосвідомості;
- розуміння сутності товариства, згуртованості в процесі здійснення
життєдіяльності у сфері організації захисту інформації з обмеженим доступом;
- порядкок координації і субординації у специфічній сфері захисту
інформації з обмеженим доступом.
У змістовому і методичному аспектах показник «Здібність фахівця з
організації захисту інформації з обмеженим доступом щодо здійснення
життєдіяльності у професійному світі» забезпечує оцінку набуття майбутніми
фахівцями таких професійних якостей, як:
- аналітичні здібності;
- математичні здібності;
- педантичність (особлива увага приділяється деталям);
- схильність до роботи з документацією;
- здатність аналізувати і зіставляти факти;
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- уміння прогнозувати ситуацію;
- уміння розбиратися в людях;
- уміння слухати людей;
- уміння зберігати таємницю.
Оцінювання рівня прояву цього показника передбачає використання
діагностичних методів,

що застосовуються відповідно до розробленої

онтологічної моделі з застосуванням синергетичного підходу, зокрема:
- спостереження за поведінкою і діяльністю майбутніх фахівців із
організації захисту інформації;
- опитування(усне і письмове);
- оцінювання на навчальних заняттях (комбінація оцінок усного і
письмового опитування);
- бесіди;
- тестування;
- рейтингу.
Експериментальне дослідження ґрунтувалося на застосуванні тестування
та шкалювання. Тестування – це цілеспрямоване, однакове для всіх
досліджуваних обстеження, що проводиться у суворо контрольованих умовах,
які дають змогу отримувати об'єктивні результати. Шкалювання є методом
педагогічного дослідження, який дає змогу перетворити якісні показники у
кількісні. Шкалювання, при якому оцінки даються експертами, називається
рейтингом. Шкалювання ( від лат. scala – сходи) – це поняття, введене в
психологію

С.

Стівенсом

[547],

один

з

різновидів

вимірювань,

що

застосовуються в педагогіці й психології. Шкалювання у педагогіці – це метод
оцінювання ознак об'єкта чи явища на основі словесних градацій. У педагогіці
для вивчення психолого-педагогічних явищ використовуються різні шкали.
Розрізняють чотири типи шкал:
- шкала найменувань (номінальна);
- шкала порядку (ординальна або порядкова);
- шкала інтервалів (інтервальна);
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- шкала відносин (пропорційна).
Перші дві шкали отримали назву неметричних, інші дві – метричних.
Шкала найменувань дає змогу порівнювати об’єкти один з одним на предмет
еквівалентності, порядкова – зафіксувати ранг або місце кожного вимірюваного
параметра щодо інших. Цей ранг визначається словесно як низький, критичний,
задовільний, достатній, оптимальний, високий тощо.
У результаті прийнято шкалу, що як основні рівні деонтологічної
компетентності майбутніх фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом включає:
- критичний,
- достатній,
- високий.
Високий рівень прояву кожного показника оцінювався у 3 бали,
достатній рівень прояву – у 2 бали, низький рівень – у 1 бал.
Інтегральний

критерій

деонтологічної

компетентності

як

прояв

професійно значущої цінності у майбутніх фахівців у сфері організації захисту
інформації з обмеженим допуском обчислюється шляхом усереднення оцінок за
виявленими показниками критеріїв операційного рівня «Обізнаності фахівця
щодо здійснення життєдіяльності у професійному світі», «Сприйняття фахівцем
деонтологічних цінностей щодо здійснення життєдіяльності у професійному
світі», «Здібність фахівця з організації захисту інформації з обмеженим
доступом

щодо

здійснення

життєдіяльності

у

професійному

світі»,

інтегральний критерій обчислюється за формулою:
Р1 + Р2 + Р3

Uд =

3

Інтегральний критерій оцінюється за формулою усереднення, де Uд –
рівень деонтологічної компетентності як професійної цінності;
-

Р1 – оцінка за показником «Обізнаності фахівця щодо здійснення
життєдіяльності у професійному світі»;
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-

Р2 – оцінка за показником «Сприйняття фахівцем деонтологічних
цінностей щодо здійснення життєдіяльності у професійному світі»;

-

Р3 – оцінка за показником «Здібність фахівця щодо здійснення
життєдіяльності у професійному світі».

Відповідно до отриманого значенням Uд фахівцеві присвоюється такий
загальний рівень обізнаності, сприйняття або здібності:
- якщо Uд набуває значення{1; 1,5}, то рівень деонтологічної
компетентності вважається критичним;
- якщо Uд набуває значення{1,5; 2,5}, то рівень деонтологічної
компетентності вважається достатнім;
- якщо Uд набуває значення{2,5; 3}, то деонтологічної компетентності
вважається високим.
На підготовчому етапі було визначено спосіб проведення експерименту.
Було вибрано спосіб паралельного проведення експерименту. На відміну від
лінійного способу висновки в ньому робляться на основі тестування кількох
груп: контрольних та експериментальних, на відміну від перехресного немає
потреби міняти ролями контрольні та експериментальні групи.
Критеріально-рівневі шкали для кожного з операційних критеріїв
деонтологічної компетентності майбутніх фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом наведені в табл. 5.1 – 5.3.
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Таблиця 5.1
Характеристика рівнів обізнаності фахівця щодо здійснення
життєдіяльності у професійній сфері

Рівень

Характеристика

1. Критич-

Виявляє низький рівень знань про професійну діяльність,

ний

не

володіє

спеціальною

термінологією,

не

вміє

класифікувати основні поняття професійного світу, не має
цілісного

уявлення

інформації

з

про

професійну

обмеженим

сферу

доступом,

захисту

недооцінює

необхідність удосконалення знань
2. Достатній Виявляє

володіння

ключовими

знаннями

щодо

професійної сфери захисту інформації з обмеженим
доступом, прагнення до їх упровадження в практику,
володіє професійної сфери, вміє класифікувати основні
поняття професійної сфери, має фрагментарні уявлення
про особливості здійснення життєдіяльності у професійній
сфері, розуміє необхідність вдосконалення власних знань у
сфері

організації

захисту

інформації

з

обмеженим

доступом
3. Високий

Виявляє системні, глибокі знання щодо особливостей
професійної діяльності у сфері захисту інформації з
обмеженим доступом, повністю володіє професійною
термінологією, вміє самостійно класифікувати поняття
професійної сфери, має цілісне уявлення про особливості
ефективного

здійснення

власної

життєдіяльності

у

професійній сфері, самостійно вдосконалює власні знання
та вміння щодо здійснення життєдіяльності у сфері
організації захисту інформації з обмеженим доступом
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Таблиця 5.2
Характеристика рівнів сприйняття фахівцем деонтологічних цінностей щодо
здійснення життєдіяльності у професійній сфері
Рівень
1.

Характеристика

Критич-

ний

Орієнтація на репродуктивне ставлення до понять
службового та громадянського обов'язку, патріотизму,
національної самосвідомості; переважання мінімального
запасу знань про особливості професійної діяльності у
сфері захисту інформації з обмеженим доступом, виявляє
низьку

інформованість

про

цінності

професії,

індиферентне або негативне до них ставлення, потрібне
систематичне переконання і керівництво діяльністю
майбутнього фахівця
2. Достатній

Епізодичне, несистематичне ціннісне ставлення до
службового та громадянського обов'язку, патріотизму,
національної

самосвідомості;

орієнтація

на

цінності

суб'єктивно зрозумілі, безперечні для студента, потрібний
епізодичний

контроль

над

діяльністю

майбутнього

фахівця
3. Високий

Стійкий,
прояв

стабільний,

ціннісного

громадянського

свідомий

ставлення

обов'язку,

до

та самостійний
службового

патріотизму,

та

національної

самосвідомості; виявляються системні, глибокі і міцні
знання норм і правил майбутньої професійної діяльності у
сфері захисту інформації з обмеженим доступом, чітке та
адекватне їх застосування на практиці; відзначаються
міцні і системні знання про цінності професії, активність у
їх виборі і трансляції оточуючим
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Таблиця 5.3
Характеристика рівнів здатності фахівця щодо здійснення
життєдіяльності у професійній сфері
ғ

Рівень

Характеристика

з/п
1.

Критичний

Слабкий, рідкий прояв якостей

2.

Достатній

Стабільний прояв декількох основних якостей,
фрагментарний прояв інших

3.

Високий

Стабільний прояв всіх професійно важливих щодо
організації захисту інформації з обмеженим доступом
якостей

Як методи оцінювання рівнів обізнаності, сприйняття та здібності фахівця
щодо здійснення життєдіяльності у професійній сфері були вибрані:
- анкетування,
- спостереження,
- тестування,
- вільних асоціацій,
- інтерв'ювання.
Анкетою називається перелік питань з певної теми. За допомогою анкети
можна виявити моральні уявлення і глибину розуміння проблеми студентами,
їх схильності, зв'язки, ставлення до оточуючих, до праці, професії тощо.
Останнім часом анкетування в педагогічній практиці дістало значного
поширення. Недоліком анкет є їх стандартний характер, відсутність живого
контакту дослідника з опитуваними, що не завжди забезпечує досить повні і
правдиві

відповіді.

Тому

в

нашому

випадку

запитання

в

анкетах

формулювалися так, щоб виявляти найбільш гострі, "болючі" проблеми,
пов'язані

з

удосконаленням

системи

формування

деонтологічної
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компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом. Для складання анкет залучалися експерти – провідні фахівці та
викладачі вищих навчальних закладів. Це забезпечило коректність, доцільність,
адекватність і надійність анкет. Велика частина анкет за формою була
відкритою, що дало змогу випробуваним відповідати на запитання на власний
розсуд, згідно з переконаннями, поглядами, відповідними власними ціннісними
орієнтаціями. Однак закриті питання, на відміну від відкритих, легше
піддаються статистичній обробці. Тому частина анкет була побудована як
закриті. За організацією анкети можуть бути іменні (із зазначенням імені того,
хто відповідає на запитання) та анонімні, коли анкета не підписується. У зв'язку
зі специфікою проблеми більшість анкет була анонімними. Ефективність
анкетування багато в чому залежить від дотримання низки психологопедагогічних вимог:
– перш, ніж приступити до анкетування, слід провести роз'яснювальну
роботу, розповісти, з якою метою воно проводиться;
– запитання мають бути сформульовані чітко, конкретно і доступно;
– анкета не повинна бути громіздкою;
– не можна нав'язувати власну думку опитуваним,
– необхідно зберігати анонімність.
Під тестами найчастіше мають на увазі набір запитань і завдань, з
відповідей на які отримують інформацію про рівень сформованості особистих
якостей тих, кого опитують, опанування ними певного рівня компетентності.
Використовувана в тестах форма оцінки дає змогу співвіднести рівень
досягнень особи з предмета в цілому і за його окремими розділами з середнім
рівнем досягнень у групі і рівнем досягнень кожного члена групи.
Найбільш часто використовуваним є метод є метод спостереження, який
може бути суцільним або вибірковим, прямим або непрямим, з включеним або
невключеним спостерігачем. В останньому випадку спостерігач маскується або
приховує мету спостереження. До речі, це може породжувати серйозні етичні та
юридичні проблеми. Також розрізняють постійні, повторні, одно- і багаторазові
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спостереження. Повторні спостереження застосовуються для підтвердження і
перевірки результатів, постійні і багаторазові – для виявлення динаміки
досліджуваного педагогічного процесу.
Бесіда як метод наукового дослідження дає змогу з'ясовувати думку
піддослідних або експертів і їх ставлення до тих чи інших педагогічних фактів і
явищ. Дані, одержувані в процесі бесіди, вважаються більш об'єктивними, ніж
ті, які отримані під час спостереження. Інтерв'ювання – це різновид бесіди. При
інтерв'юванні дослідник у певній послідовності задає заздалегідь заготовлені
запитання. Відповіді при цьому можна відкрито записувати.
Метод вільних асоціацій дає змогу з'ясувати, з чим асоціюються базові
поняття дослідження (в нашому випадку «компетентність», «деонтологія»,
«деонтологічна компетентність») в учасників експерименту. Дослідження,
проведені методом вільних асоціацій на підготовчому етапі, свідчать про те, що
багато респондентів не замислювалися над сутністю поняття «деонтологічна
компетентність», не осмислювали її соціальне і особистісне значення.
Метод інтерв'ювання в практиці проведення педагогічних експериментів
часто застосовується для вивчення особистісних прагнень та спрямувань
респондентів, є їх мотиваційним базисом. У нашому дослідженні майбутнім
фахівцям з організації захисту інформації з обмеженим доступом було
запропоновано відповісти на низку запитань. Як показали результати
інтерв'ювання на підготовчому етапі, прагнення майбутніх фахівців з організації
захисту інформації з обмеженим доступом відображають суто особисті
інтереси. Цінності професії, професійного обов’язку практично не виявляються.
Разом з тим 73% опитаних впевнені, що їхні сподівання обов'язково
здійсняться, оскільки вони «прагнуть до цього», «роблять все можливе»,
«домагаються через своєю цілеспрямованість».
Для проведення експерименту має значення, яких студентів, які групи
вибрати для проведення педагогічного експерименту. В дуже слабкій групі
експеримент приречений на невдачу, у дуже сильній групі можна отримати
завищені результати. На достовірність результатів педагогічного експерименту
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впливає також кількість експериментальних об'єктів (студентів, курсантів,
слухачів). Існують математичні методи визначення мінімальної кількості
об'єктів, яка необхідна для забезпечення заданого рівня достовірності
отриманих результатів. Але на практиці вважається, що в педагогічних
процесах загальні масові закономірності починають проявлятися вже при
кількості об'єктів близько 25–30. Тому було прийнято рішення проводити
педагогічний експеримент у групах, чисельність студентів у яких не менш ніж
25.
У результаті були сформовані колективи з однією контрольною і однією
експериментальною

групою

в

кожному.

Далі

зміст

і

результати

експериментальної роботи диференціюються для освітнього процесу в умовах
вищого навчального закладу й вищого навчального закладу із специфічними
умовами навчання відповідно до того, як вони визначені Законом України «Про
вищу освіту» (2014). З приводу цього результати експериментальної роботи
розглядалися для двох умовно сформованих колективів. Особливості змісту
експериментальної роботи в кожному колективі наведені в табл. 5.4.
Під час формування методичного забезпечення експерименту був
підготовлений комплект педагогічних матеріалів, необхідних для організації
експериментальних впливів: дидактичні матеріали до експериментальних
занять, плани і програми позааудиторних занять, навчальна література; наочні
посібники, а також історико-мистецькі та культурологічні матеріали для
виховання почуття обов'язку, патріотизму, громадянської та професійної
відповідальності. До складу методичного забезпечення також увійшли тести,
анкети, опитувальники, плани бесід і бланки спостережень.
При

формуванні

організаційного

забезпечення

педагогічного

експерименту враховувалися розклади занять, режими, обсяги навантажень,
було проведено узгодження перебігу експерименту з планами роботи вищого
навчального закладу.
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Таблиця 5.4
Зміст експериментальної роботи в контрольних і експериментальних групах
Група

Особливості реалізації експерименту

1.КГ1

Формування професійної компетентності в умовах
освітнього процесу вищого навчального закладу
Формування деонтологічної компетентності шляхом
реалізації авторської діяльнісно-синергетичної моделі в
умовах освітнього процесу вищого навчального закладу
Формування професійної компетентності в умовах
освітнього процесу вищого навчального закладу з
особливими умовами навчання
Формування деонтологічної компетентності шляхом
реалізації авторської діяльнісно-синергетичної моделі в
умовах освітнього процесу вищого навчального закладу з
особливими умовами навчання

2.ЕГ1

3.КГ2

4.ЕГ2

Особлива увага під час проведення експерименту приділялася надійності
результатів експерименту. Насправді надійність експериментальних висновків
залежить не лише від дотримання умов експерименту. Незалежно від того, що
всі

чинники

в

процесі

експерименту

ретельно

порівнюються

в

експериментальному і контрольному колективі, сама наявність експерименту
вносить зміни в середовище, що досліджується. Тут помітна аналогія з
експериментом у квантовій механіці, де теж наявність експериментатора
вносить непереборні зміни у вимірюване середовище. І тут, і там результати
експерименту мають імовірнісний характер, а середовище, що вивчається, являє
собою тонку уразливу структуру із автономною поведінкою множинних
елементів. Крім того, як було зазначено вище, статистичні ряди отриманих
результатів в педагогічному експерименті зазвичай є короткими. Це пов'язано із
труднощами проведення експерименту в соціальних середовищах. Тому
статистична обробка такого роду результатів не завжди є достовірною. Все це
знижує цінність педагогічного експерименту особливо в тих випадках, коли
йдеться про перевірку не конкретних методик, а концептуальних гіпотез і
формування способів соціальної поведінки у професійних середовищах.
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Особливу групу становлять математичні методи статистичної обробки
матеріалу, отриманого в результаті дослідження. Ці методи дають змогу
узагальнювати, систематизувати результати експерименту, виявляти приховані у
них закономірності. Методи статистичної обробки матеріалу, отриманого в
результаті педагогічного експерименту, умовно поділяють на первинні та
вторинні.
До первинних методів статистичної обробки результатів педагогічного
експерименту відносять визначення вибіркової середньої величини, дисперсії,
моди і медіани для серії експериментальних даних. Методи первинної
статистичної обробки дають змогу судити про закон розподілу числових
значень даних, отриманих у результаті експерименту. По суті, вони є засобами
підготовки статистичного матеріалу до подальшої обробки.
Вторинними називаються методи статистичної обробки, за допомогою
яких на базі первинних даних виявляють приховані в них статистичні
закономірності. До вторинних методів зазвичай відносять порівняння середніх,
дисперсійний, регресійний, кореляційний й факторний аналіз. При цьому
дисперсійний і регресійний аналіз дають змогу судити про динаміку зміни
окремих показників, отриманих у результаті педагогічного експерименту та
оброблених на першій стадії статистичного аналізу. А методи кореляційного і
факторного аналізу дають змогу достовірно (в статистичному розумінні) судити
про

статистичні

зв'язки,

що

існують

між

змінними

величинами,

досліджуваними в цьому експерименті.
Суттєво важливим є те, що в педагогіці об'єкт дослідження дуже мінливий
й має власну свідомість. Тому в педагогічному експерименті об'єкт дослідження
може свідомо допомагати або чинити опір експериментаторові. У цьому полягає
основна відмінність педагогічного експерименту від фізичного. Під час
експерименту необхідно враховувати розмаїття характерів, особливостей
виховання і здібностей випробовуваних, а також громадські ідеали і навіть
швидко змінювану моду, що стосується соціальної поведінки, так як її вплив на
вчинки молоді є дуже потужним. Особливого значення це набуває, коли йдеться
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про такі тонкі душевні матерії, як почуття обов'язку й належної поведінки.
У зв'язку із цим експеримент перш за все, повинен бути орієнтований на
висунуту з самого початку загальну гіпотезу. Результати експерименту повинні
із певним ступенем достовірності або підтверджувати загальну гіпотезу або ж
суперечити їй. У першому випадку слід коротко відтворити основні дані, що
свідчать на її користь, у другому – поясненити, спробувати з'ясувати причини
розбіжностей, що виникають і, якщо будуть прийняті об'єктивні дані, що
спростовують гіпотезу, змінити її відповідно до них. Друга дуже важлива
вимога при підбитті підсумків полягає в тому, що висновки мають бути
сумірними

з

експериментальною

базою

і

зібраними

даними,

тобто

достовірними.
Це дає змогу у ряді випадків обмежитися порівнянням середніх у процесі
статистичної обробки результатів педагогічного експерименту. На думку
багатьох авторитетних дослідників [105; 327; 801], метод порівняння середніх
дає не менш точні результати, ніж методи лінійної регресії або факторного
аналізу. Це пов'язано з особливостями педагогічного експерименту, які були
викладені вище.
Однак у всіх випадках найважливішим принципом є достовірність
отриманих результатів.
Для визначення достовірності необхідно задатися величиною довірчого
інтервалу. Між кількістю вимірювань, величиною довірчого інтервалу і
достовірністю існує певна залежність. Для малих за обсягом вибірок, а це
найчастіше характернне для педагогічного експерименту, цю залежність
досліджено англійським математиком Стьюдентом [178]. Найчастіше критерій
Стьюдента застосовується для порівняння середніх значень у двох вибірках.
Достовірність порівняння середніх значень параметрів педагогічного
процесу, отриманих у результаті зрізових вимірювань в експериментальній і
контрольній групах, можуть бути близькими, але ніколи не бувають
однаковими. Для того щоб визначити, чи є різниця між ними суттєвою
(статистично достовірною), для обох груп задається однаковий рівень
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достовірності. Потім обчислюються середні арифметичні значення та середні
квадратичні відхилення і за допомогою таблиці визначаються коефіцієнти
Стьюдента. Після цього з урахуванням цих коефіцієнтів визначається, чи є
різниця двох рядів вимірювань істотною або неістотною.
Критерій хі–квадрат,

запропонований Пірсоном,

оперує з

більш

складними даними, отриманими за допомогою первинних методів статистичної
обробки результатів педагогічного експерименту. Він має справу із законами
щільності розподілу ймовірностей й застосовується у двох випадках:
- для порівняння емпіричного розподілу ймовірностей з теоретичним;
- для зіставлення двох, трьох або більше емпіричних розподілів щодо
однієї тієї самої ознаки.
У першому випадку перевіряється збіг експериментального розподілу
ймовірностей з одним з взятих як гіпотези: рівномірним, нормальним або
якимось іншим.
У другому випадку критерій Пірсона хі–квадрат застосовується для
знаходження ступеня зв'язків між двома або більшою кількістю ознак. Це
наближує його до коефіцієнта кореляції, який також служить для цих цілей.
Відмінність між цими двома методами передусім полягає в тому, що для
розрахунку коефіцієнта кореляції необхідно знати всі величини порівнюваних
ознак, а для використання критерію хі–квадрат достатньо знати лише градації
порівнюваних ознак (високий, достатній, критичний).
Під час порівняння показників за допомогою критерію хі–квадрат
з'ясовується, чи впливають порівнювані ознаки одна на одну? У термінах
кореляційних відносин питання ставиться дещо інакше: чи існує зв'язок між
ознаками і якщо він є, то наскільки коефіцієнт кореляції відмінний від нуля?
Однак проблема полягає в тому, що якщо у дослідника кількість спостережень
менше від 30, то застосування критерію хі–квадрат Пірсона не дає достовірних
результатів. У разі обчислення коефіцієнта кореляції проблема стоїть не так
гостро.
Викладене

вище

дає

підстави

стверджувати,

що

вибір

методів
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статистичної обробки результатів деонтологічних досліджень вирішально
залежить від обсягу числових даних, які отримані або можуть бути отримані під
час експерименту.
Отже, підбиваючи підсумки педагогічного експерименту, необхідно
враховувати:
– зв'язок висновку і результатів із загальною та частковими гіпотезами;
– оцінку ролі і місця експерименту в системі інших методів, що

застосовувалися в дисертаційному дослідженні;
– оцінку ступеня

надійності висновків залежно від чистоти умов

експерименту;
– чітке обмеження галузі, на яку можуть бути поширені отримані

результати.

5.2.

Експериментальне дослідження сформованості деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом
У процесі дослідження перевірявся рівень деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом, розроблялися
методи

формування

їхньої

деонтологічної

компетентності.

Попередні

результати обговорювалися на нарадах. Усе це умовило одержання об’єктивних
результатів, що піддавалися ретельній обробці за допомогою методів
математичної статистики, кількісного та якісного аналізу й узагальнення.
У процесі дослідження визначено принципи діагностування результатів
реалізації системи формування деонтологічної компетентності фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом та педагогічні умови, які
цьому сприяють.
На констатувальному етапі педагогічного експерименту визначені рівні
сформованості деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом, уточнено і деталізовано методику
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діагностики рівнів сформованості деонтологічної компетентності у майбутніх
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом. На цьому
етапі

було

проведено

опитування,

метою

якого

стало

виявлення

у

першокурсників усіх груп, що включені в експеримент, ціннісних основ
деонтологічної компетентності як умови

їх ефективної життєдіяльності в

майбутньому професійному світі. Респондентам була запропонована анкета, що
складається з 30 пунктів, які розкривали різні варіанти ціннісних ставлень до
майбутньої професії (дод. А). Респондентам було запропоновано виділити 10 із
30 пунктів, які найбільш відповідають їх ціннісним уявленням про майбутню
професію. Далі була проведена серія інтерв'ю, бесід з майбутніми фахівцями.
Як показали результати опитування, першокурсники мають неповне уявлення
про патріотичну спрямованость професії, ціннісні основи деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом. Респонденти в основному виявляють репродуктивне ставлення до
понять «компетентність», «професійний»

і «громадянський обов'язок», не

розуміють поняття «деонтологія» і «деонтологічна компетентність».
Це можна розглядати як цілком закономірне явище, оскільки ціннісні
орієнтації майбутніх фахівців ще формуватимуть в процесі навчання. Водночас
це свідчить про недостатній рівень їх академічної готовності. Бесіди на
аудиторних та позааудиторних заняттях показали, що більшість частина
майбутніх фахівців (81%) розглядає професійний обов’язок

з позицій

нормативного підходу: «...суворе і точне дотримання порядку і правил,
визначених інструкцією, правовими нормами; порядок; послух». Однак у
жодного респондента немає ціннісного уявлення про поняття «деонтологічна
компетентність». Соціальний та особистісний сенс цієї категорії ними не
сприймається.

Поняття

«деонтологічна

компетентність»

респонденти

розглядали як другорядну якість особистості, розмежовуючи якості «у себе» і в
«ідеального фахівця». Такі якості, як чесність, сміливість, справедливість,
почуття товариства для них були більш значущими.
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Таблиця 5.5
Результати оцінки деонтологічної компетентності на констатувальному етапі
педагогічного експерименту (нульовий зріз)
Група

1.КГ1

Кільк. Показу
групі

ник

26

Рівні
Критичний

Достатній

Кільк.

%

Кільк.

%

Кільк.

%

Р3

16

61,5

6

23

4

15,5

Р2

20

76,9

4

15,3

2

7,8

Р1

14

53,8

8

30,7

4

15,5

Uд
2.ЕГ1

28

1,51

Р3

20

71,4

5

17,8

3

10,8

Р2

19

67,8

5

17,8

4

14,4

Р1

16

57,1

4

14,3

8

28,6

Uд
3.КГ2

28

1,52

Р3

20

71,4

5

17,8

3

10,8

Р2

19

67,8

5

17,8

4

14,4

Р1

16

57,1

4

14,3

8

28,6

Uд
4.ЕГ2

26

Високий

1,52

Р3

16

61,5

6

23

4

15,5

Р2

20

76,9

4

15,3

2

7,8

Р1

14

53,8

8

30,7

4

15,5

Uд

1,51

Результати оцінки деонтологічної компетентності майбутніх фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом у контрольних і
експериментальних

групах

на

констатувальному

етапі

педагогічного

експерименту, що відповідає нульовому зрізу, наведені в табл. 5.5 і на рис. 5.3.
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Uд
1,522
1,52
1,518
1,516
1,514

Uд

1,512
1,51
1,508
1,506
1,504
Uд

КГ1

ЕГ1

КГ2

ЕГ2

1,51

1,52

1,52

1,51

Рис. 5.3 Усереднені оцінки Uд за виявленими показниками у контрольних
(КГ1, КГ2) та експериментальних (ЕГ1, ЕГ2) групах на констатувальному етапі
експерименту
З табл. 5.5. та рис. 5.4 слід зазначити, що дані, отримані на
констатуючому етапі експерименту, свідчать в основному про критичний
рівень деонтологічної компетентності в майбутніх фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом.
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Рис.

5.4

Результати

оцінки

деонтологічної

компетентності

на

констатувальному етапі педагогічного експерименту (нульовий зріз)
Статистичне підтвердження цього було отримано з допомогою Ткритерію Стьюдента, який дає змогу визначити статистичну значущість
відмінностей між парами вибірок стосовно їх пов'язаності. Для цього як
нульову гіпотезу було взято припущення, що закон розподілу рівнів
деонтологічної компетентності у всіх групах однаковий. У табл. 5.6 наведено
дані розрахунку Т–критерію щодо визначення відмінностей у значеннях
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деонтологічної компетентності в групах, які беруть участь у педагогічному
експерименті.
Таблиця 5.6
Дані порівняння за Т–критерієм груп, що беруть участь в експеріменті
Пари груп

Т–критерій за
розрахунком

1. КГ1 – ЕГ1

0,04

Табличне значення Т–
критерію за рівнем
значущості 0,05
2,007

2. КГ1 – КГ2

0,041

2,008

3. КГ1 – ЕГ2

0,039

2,007

4. КГ2 – ЕГ2

0,04

2,009

5. КГ2 – ЕГ1

0,041

2,007

6. ЕГ1 – ЕГ2

0,039

2,008

Статистичний розрахунок показав мінімальну відмінність між групами,
що беруть участь в експерименті, на рівні значущості менше ніж 0,05. Це
означає, що вибрані групи є статистично рівноцінними. Це дає підстави
включити їх в педагогічний експеримент з рівних стартових позицій і після
його закінчення адекватно інтерпретувати отримані результати.
Результати констатувального етапу експерименту показали, що у
майбутніх

фахівців

переважає

критичний

рівень

деонтологічної

компетентності, що не дає змоги орієнтувати їх на ефективну професійну
діяльність у сфері організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Крім того, за результатами досліджень до неперервної професійної освіти
й регулярного підвищення свого деонтологічного рівня серед студентів
третього курсу, які навчаються за спеціальністю «Організація захисту
інформації з обмеженим доступом», готові лише 49,1% осіб, серед тих, хто
навчається за спеціальністю «Системи технічного захисту інформації» – 52,8%
осіб. На четвертому–п’ятому курсах цей показник уже збільшується відповідно

339
до 52 та 65 %. Аналогічна ситуація, як засвідчує аналіз наукової літератури,
спостерігається і в майбутніх фахівців інших галузей. Причини цього явища
науковці вбачають у невизначеності перспектив професійної зайнятості та
недоліках організації освітнього процесу. Крім того, низьку компетентність
викладачів як причину, що гальмує процес формування деонтологічної
компетентності,
примушують

відзначають

звернути

49,7–52,0

особливу

%

увагу

опитаних.
на

Такі

підвищення

показники
педагогічної

майстерності викладачів, рівня їх компетентності і якості викладання.
Зміст експериментальної роботи на формувальному етапі полягав у тому,
щоб одночасно реалізувати розроблену організаційно-методичну систему
формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом та педагогічні умови її функціонування в
експериментальних та контрольних групах. На цьому етапі було

задіяно

дидактичне забезпечення формування деонтологічної компетентності фахівців
із організації захисту інформації з обмеженим доступом (п.4.2.).
Формувальний етап педагогічного експерименту включав:
– упровадження системи формування деонтологічної компетентності, яка
містить онтологічний та діяльнісно-синергетичний компоненти;
– забезпечення педагогічних умов - комунікативно-ціннісна орієнтація
освітньої діяльності, поєднання гуманістичної та національно-патріотичної
тематики, функціонування інституту наставництва;
– оцінка ефективності розробленої системи та педагогічних умов її
функціонування

щодо

формування

деонтологічної

компетентності

як

професійно значущої цінності у майбутніх фахівців.
Формування деонтологічної компетентності відбувається в процесі як
навчальної, так і позанавчальної діяльності. Акцентуючи увагу на навчальній
діяльності, ми, насамперед, маємо на увазі використання потенціалу
навчальних

дисциплін,

передбачених

навчальним

планом

професійної
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підготовки. У кожній дисципліні вживаються заходи щодо орієнтації освітньої
функції на сприйняття морального та професійного обов'язку як внутрішньої
духовної цінності, наприклад:
–

оновлення

змісту

матеріалами,

що

забезпечують

сприйняття

морального та професійного обов'язку як цінності;
– актуалізацію зв'язку теорії з практикою організації захисту інформації;
– збагачення тематики питань і ситуацій, які дають змогу виявити
деонтологічні цінності.
Способами
деонтологічні

формування

цінності

у

стали

майбутнього
переконання,

фахівця

установки

стимулювання

на

методами

заохочення, оцінки, роз'яснення. При цьому до уваги бралася дисипативність як
окремої особи, так і групи в цілому.
Освітні заходи, що проводилися під час аудиторної та позааудиторної
роботи, в години самопідготовки, спрямовані на формування деонтологічної
компетентності як ціннісного ставлення до людини.
На початковій стадії формувального етапу педагогічного експерименту
зусилля були спрямовані на спонукання майбутніх фахівців до осмислення
своєї поведінки, формування звички співвідносити свої дії з потребами й
інтересами професії. Освітні заходи забезпечували коригування мотиваційнихпотреб сфери особистості майбутніх фахівців і формували моральну свідомість,
взаємини, що базуються на ціннісному ставленні до професійного та
морального обов'язку. На цьому етапі за допомогою обраних методів, форм і
технологій було створено середовище, яке сприяло ознайомленню з еталонами
належної поведінки, формувало відповідні атрактори. Етичні бесіди, проведені
в експериментальних групах, підводили студентів до осмислення знань про
структуру

інтегративного

якості

«деонтологічна

компетентність»,

опосередковано активізували і стимулювали вироблення у майбутніх фахівців
позитивних поглядів, суджень, думок щодо фактів належної поведінки. На
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подібних заняттях увага майбутніх фахівців акцентувалася на тому, що
відповідальність

передбачає наявність

у людини почуття

обов'язку і

самоуправління, совісті і вміння здійснювати самоконтроль. Совість виступає
як контролер всіх дій людини. Зроблений людиною вибір означає, що готова
взяти на себе всю повноту рішення і відповідальності і навіть за те, що не могла
передбачити. Неминучість ризику передбачає наявність у людини мужності. В
результаті свобода людини виявляється, пов'язаною не тільки з необхідністю, а
й з низкою інших факторів: з відповідальністю, вмінням людини зробити
правильний вибір і з її мужністю. Таким чином, зміст лекцій, етичних бесід,
аналізу ситуацій сприяв розкриттю цінностей обраної професії та формуванню
установки на дисциплінованість як ціннісного ставлення до обов’язку.
Навчальна діяльність майбутніх фахівців включала засвоєння збагачених
ціннісним змістом знань з таких гуманітарних предметів:
- Вступ до спеціальності;
- Культурологія,
- Історія України,
- Українська мова і культура мовлення;
- Основи інформаційної безпеки;
- Нормативно-правове забезпечення захисту інформації;
- Основи оперативно-розшукової діяльності в інформаційній сфері;
- Міжнародні стандарти безпеки підприємств;
- Організаційне забезпечення технічного захисту інформації;
- Управління інформаційною безпекою;
- Організація безпеки персональних даних і комп’ютерна криміналістика;
- Сучасні наукові дослідження у галузі економічної безпеки;
- Управління інноваційною діяльністю;
- Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері безпеки об’єктів
інформаційної діяльності.
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Забезпечення

педагогічної

умови

–

діяльнісно-синергетична

та

комунікативно-ціннісна орієнтація освітнього процесу проводилось у рамках
спільної діяльності викладачів, кураторів, наставників. З цією метою
створювалися

ситуації

суб'єкт-суб'єктної

взаємодії

і

забезпечувалися

можливості для розвитку комунікативних і організаторських здібностей
майбутніх фахівців. Особливістю реалізації умови стало й те, як надавати їм
допомогу у конфліктних ситуаціях. Для цього залучалися куратори і
наставники, проводилися профілактичні заходи. Одним з найважливіших
факторів, що впливають на ставлення до професійного й морального обов’язку,
є характерологічні особливості особистості. Тому залучалися засоби експресдіагностики Р. Айзенка в модифікації Т. Матолина [185]. Діагностичні дані
показали, що 70% студентів, не впевнені в собі, уразливі, байдужі до подій у
політичній та соціальній сферах. Ці показники були підтверджені і тестом на
виявлення

типу

акцентуації

характерологічного
свідчать,

що

опитувальника

50%

характеризується

характеру,

опитаних

зниженим

проведеного

Леонгарда-Шмішека

ставляться

настроєм.

У

до
30%

з
[79].

дистимічного
переважав

допомогою
Результати
типу,

що

афективно-

екзальтований тип, якому властивий великий діапазон емоційних станів: з
одного боку, вони легко приходять в захват від радісних подій, з другого – у
повний відчай від сумних. Далі було проведено дослідження «Рівень
суб'єктивного контролю», яке виявило ступінь відповідальності курсанта за свої
вчинки. Отримані дані наведені на рис. 5.5.

343
7
6
5
4

КГ
ЕГ

3
2
1
0
ЗІ

ГД

ГН

В

МІ

Рис. 5.5. Рівень суб'єктивного контролю майбутніх фахівців:
Умовні позначення:
ЗІ – загальна інтернальність;
ГД – галузь досягнень;
ГН – галузь невдач;
В – відносини у соціумі;
МІ – галузь міжособистісних відносин.
Низькі показники за фактором «Загальна інтернальність» (ЗІ) свідчать
про те, що респонденти вважають себе нездатними контролювати події свого
життя. За фактором «Галузь досягнення» (ГД) великий відсоток студентів
вважає, що їхні успіхи і радості – це збіг обставин, зовнішніх факторів.
Стосовно негативних подій і ситуацій – фактор «Галузь невдач» (ГН)), низькі
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результати свідчать про те, що студенти приписують відповідальність за
подібні події іншим людям або вважають це невдачею. Низький рівень
відносин у соціумі (В) припускає, що людина не вважає свій внесок у
громадську

діяльність

значущим;

респонденти

відповідальними за невдачі. Біографічний метод

не

вважають

себе

(анкета в дод. А) дав

можливість цілеспрямовано збирати відомості про факти і події в житті
майбутніх фахівців, дав змогу виявити фактори, що найбільше впливають на
формування особистості, простежити динаміку розвитку ціннісних орієнтацій
студентів. Отримані дані використовувалися для корекції особистісноспрямованого педагогічного впливу на студентів.

100%
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70%
60%
50%

Високий

40%

Критичний

Достатній

30%
20%
10%
підсумковий

констатуючий

підсумковий

констатуючий

підсумковий

констатуючий

підсумковий

констатуючий

підсумковий

констатуючий

0%

ціннісно- когнітивний операційно- рефлексивнийособистісний
мотиваційний
технологічний

Рис. 5.6.
Результати
експерименту формування
деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом за базовими критеріями
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На рис. 5.6 наведено результати експерименту за базовими критеріями
«ціннісно-мотиваційний»,

«когнітивний»,

«операційно-технологічний»,

«рефлексивний», «особистісний» на стадії констатуючого та підсумкового
експериментів на критичному, достатньому й високому рівнях.
Далі подаються результати оцінки деонтологічної компетентності
майбутніх фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом у
контрольних та експериментальних групах за операційними показниками
«Обізнаності фахівця щодо здійснення життєдіяльності у професійному світі»,
«Сприйняття

фахівцем

деонтологічних

цінностей

щодо

здійснення

життєдіяльності у професійному світі» та «Здібність фахівця щодо здійснення
життєдіяльності у професійному світі» на формувальному етапі педагогічного
експерименту, що відповідає першому і другому проміжним зрізам, наведеним
у табл. 5.7, 5.8 і , відповідно, на рис. 5.7, 5.8).
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Таблиця 5.7
Результати оцінки деонтологічної компетентності на формувальному
етапі педагогічного експерименту (перший проміжний зріз)
Група

1. КГ1

Кільк. Показу
групі

ник

26

Рівні
Критичний

Достатній

Кільк.

%

Кільк.

%

Кільк.

%

Р3

16

61,5

6

23

4

15,5

Р2

20

76,9

4

15,3

2

7,8

Р1

14

53,8

8

30,7

4

15,5

Uд

2. ЕГ1

28

1,51

Р3

19

67,8

6

21,4

3

10,8

Р2

17

60,3

7

25,3

4

14,4

Р1

10

35,7

9

28,73

9

28,6

Uд

3. КГ2

28

1,64

Р3

20

71,4

5

17,8

3

10,8

Р2

19

67,8

5

17,8

4

14,4

Р1

16

57,1

4

14,3

8

28,6

Uд

4. ЕГ2

26

Високий

1,52

Р3

13

50,0

9

34,5

4

15,5

Р2

14

53,8

9

34,4

3

7,8

Р1

10

38,3

12

46,2

4

15,5

Uд

1,66
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Таблиця 5.8
Результати оцінки деонтологічної компетентності на формувальному
етапі педагогічного експерименту (другий проміжний зріз)
Група

1. КГ1

Кільк. Показу
групі

ник

26

Рівні
Критичний

Достатній

Кільк.

%

Кільк.

%

Кільк.

%

Р3

16

61,5

6

23

4

15,5

Р2

20

76,9

4

15,3

2

7,8

Р1

14

53,8

8

30,7

4

15,5

Uд

2. ЕГ1

28

1,51

Р3

17

60,7

7

25,0

4

14,3

Р2

15

53,6

8

28,6

5

17,8

Р1

8

28,6

11

39,2

9

32,2

Uд

3. КГ2

28

1,64

Р3

20

71,4

5

17,8

3

10,8

Р2

19

67,8

5

17,8

4

18,4

Р1

16

57,1

4

14,3

8

28,6

Uд

4. ЕГ2

26

Високий

1,52

Р3

11

42,0

10

38,5

5

19,5

Р2

11

42,0

11

42,0

4

16,0

Р1

8

30,8

14

53,8

4

15,4

Uд

1,66
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Рис. 5.8. Результати оцінки деонтологічної компетентності
на формувальному етапі педагогічного експерименту
(другий проміжний зріз)
Uд
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Рис. 5.9. Усереднені оцінки Uд за виявленими показниками у
контрольних (КГ1, КГ2) та експериментальних (ЕГ1, ЕГ2) групах на
формувальному етапі педагогічного експерименту (перший проміжний зріз)
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Рис. 5.10. Усереднені оцінки Uд за виявленими показниками у
контрольних (КГ1, КГ2) та експериментальних (ЕГ1, ЕГ2) групах на
формувальному етапі педагогічного експерименту (другий проміжний зріз)
На рис. 5.9, 5.10 наведено результати обчислення інтегрального
показника результатів експерименту на першому й другому проміжних зрізів.
Як свідчать дані, отримані в результаті формуючого експерименту, існує
стійка тенденція до підвищення його рівня деонтологічної компетентності. При
цьому темпи підвищення рівня за різними показниками відрізняються.
Найбільш високими вони є за показником Р1 («Сприйняття фахівцем
деонтологічних цінностей щодо здійснення життєдіяльності у професійному
світі» ), а найнижчими – за показником Р3 («Здатності фахівця

щодо

здійснення життєдіяльності у професійному світі»). Крім того, було з'ясовано,
що підвищення рівня деонтологічної компетентності у всіх випадках
відбувається

за

рахунок

контингенту,

який

має

критичний

рівень

деонтологічної компетентності. Приріст контингенту, що має достатній рівень,
перевищує приріст контингенту, що має високий рівень.
На узагальнюючому етапі експерименту вирішувалася такі завдання:
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• підсумкове оцінювання отриманих результатів у контрольній та
експериментальних групах;
• аналіз ступеня впливу розробленої системи педагогічних умов на
результативність формування деонтологічної компетентності у студентів.
Для підтвердження висновків на узагальнюючому етапі було виконано
підсумковий зріз, результати якого наведені в табл. 5.9 та на рис. 5.11 та 5.12
Таблиця 5.9.
Результати оцінки деонтологічної компетентності на узагальнюючому
етапі педагогічного експерименту (підсумковий зріз)
Група

1. КГ1

Кільк. Показу
групі

ник

26

Рівні
Критичний

Достатній

Кільк.

%

Кільк.

%

Кільк.

%

Р3

16

61,5

6

23

4

15,5

Р2

20

76,9

4

15,3

2

7,8

Р1

14

53,8

8

30,7

4

15,5

Uд
2. ЕГ1

28

1,51

Р3

18

64,3

7

25

3

11,7

Р2

17

60,7

7

25

4

14,3

Р1

9

32,1

10

35,7

9

32,2

Uд
3. КГ2

28

1,66

Р3

20

71,4

5

17,8

3

10,8

Р2

19

67,8

5

17,8

4

14,4

Р1

16

57,1

4

14,3

8

28,6

Uд
4. ЕГ2

26

Високий

1,52

Р3

12

46,1

10

21,7

4

15,5

Р2

13

50

10

21,7

3

21,3

Р1

8

30,7

13

50

5

19,3

Uд

1,73
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Рис. 5.11. Усереднені оцінки Uд за виявленими показниками у
контрольних (КГ1, КГ2) та експериментальних (ЕГ1, ЕГ2) групах на
узагальнюючому етапі педагогічного експерименту (підсумковий зріз)
Розрахунки свідчать, що за весь період проведення педагогічного
експерименту інтегральний показник рівня деонтологічної компетентності в
експериментальній групі ЕГ1 підвищився на 9,93 %, в групі ЕГ2 – на 13,8 %.
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Рис. 5.12. Результати оцінки деонтологічної компетентності
на узагальнюючому етапі педагогічного експерименту
(підсумковий зріз)
Динаміка зростання усередненого показника під час проведення
педагогічного експерименту наведена на рис. 5.13.
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Рис. 5.14. Динаміка росту усередненого показника Uд під час проведення
педагогічного експерименту в експериментальних групах ЕГ1 та ЕГ2
Отримані дані свідчать про те, що реалізована система на тлі всіх
виділених педагогічних умов і умови кожного окремо дає позитивні результати.
Результати підсумкового зрізу показали, що в групах, які брали участь в
експерименті, виявлені суттєві розбіжності в розподілі студентів за рівнями
деонтологічної компетентності на констатуючому, формуючому і підсумковому
етапах. Статистичне підтвердження цього висновку нами отримано за
допомогою Т–критерію Стьюдента.
Було

зроблено

припущення,

що

розподіл

студентів

за

рівнями

деонтологічної компетентності в групах, які беруть участь в експерименті,
відбувається по-різному. В табл. 5.10 наведені результати розрахунків Т–
критерію між групами, що були включені в експеримент.
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Таблиця 5.10
Результати розрахунків Т–критерію Стьюдента між групами,
що були включені в експеримент
Група

1.Контрольна
до
початку
експерименту

Контрольна група
до початку
після закінчення
експерименту
експерименту
Емпіричне
значення
Т–
критерію 1,22,
критичне – 1,96.
Характеристики,
що
порівнюються,
співпадають на
рівні 0,05

Емпіричне
значення
Ткритерію
дорівнює
5,2,
критичне – 1,96.
Достовірність
різниці
характеристик,
що
порівнюються,
становить 0,95
3.Експеримент. Емпіричне
до
початку значення
Тексперименту
критерію
дорівнює 1,21,
критичне – 1,96.
Характеристики,
що
порівнюються,
збігаються
на
рівні 0,05
4.Експеримен- Емпіричне
тальна
після значення
Тзакінчення
критерію
експерименту
дорівнює
5,2,
критичне – 1,96.
Достовірність
різниці
характеристик,
що
порівнюються,
становить 0,95
2.Контрольна
після
закінчення
експерименту

Емпіричне
значення
Ткритерію
дорівнює 1,22,
критичне – 1,96.
Характеристики,
що
порівнюються,
збігаються
на
рівні 0,05
Емпіричне
значення
Ткритерію
5,2,
критичне – 1,96.
Достовірність
різниці
характеристик,
що
порівнюються,
становить 0,95

Експериментальна група
до початку
після закінчення
експерименту
експерименту
Емпіричне
Емпіричне
значення
Т– значення
Т–
критерію
критерію
дорівнює 1,21, дорівнює
5,2,
критичне – 1,96. критичне – 1,96.
Характеристики, Достовірність
що
різниці
порівнюються,
характеристик, що
збігаються
на порівнюються,
рівні 0,05
становить 0,95
Емпіричне
Емпіричне
значення
Т- значення
Ткритерію
критерію
дорівнює
5,2, дорівнює
5,2,
критичне – 1,96. критичне – 1,96.
Достовірність
Достовірність
різниці
різниці
характеристик,
характеристик, що
що
порівнюються,
порівнюються,
становить 0,95
становить 0,95
Емпіричне
значення
Ткритерію
дорівнює
5,2,
критичне – 1,96.
Достовірність
різниці
характеристик, що
порівнюються,
становить 0,95
Емпіричне
значення
Ткритерію
дорівнює
5,2,
критичне – 1,96.
Достовірність
різниці
характеристик,
що
порівнюються,
становить 0,95
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За результатами проведених досліджень, до неперервної професійної
освіти й регулярного підвищення свого деонтологічного рівня серед студентів
третього курсу, які навчаються за спеціальністю 6.160103 «Організація захисту
інформації з обмеженим доступом» готові лише 49,1% осіб, за спеціальністю
6.170102 «Системи технічного захисту інформації» –

52,8% осіб.

На

четвертому–п’ятому курсах цей показник уже збільшується відповідно до 52 та
65 %. Аналогічна ситуація, як засвідчує аналіз наукової літератури,
спостерігається і в майбутніх фахівців інших галузей. Причини цього явища
науковці вбачають у невизначеності перспектив професійної зайнятості та
недоліках організації освітнього процесу.
Крім того, низьку компетентність викладачів як причину, що гальмує
процес формування деонтологічної компетентності, відзначають 49,7–52,0 %
опитаних фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Такі показники примушують звернути особливу увагу на підвищення
педагогічної майстерності викладачів, прівня їх компетентності і якості
викладання.
Висновки до п’ятого розділу
1. Реалізація розробленої системи на фоні виявлених педагогічних
умов здійснювалася під час навчальної, позанавчальної діяльності студентів у
процесі виробничої практики, а також дослідницької, творчої та самоосвітньої
діяльності студентів.
2. Оскільки в педагогічній, психологічній і методичній літературі не
виявлено універсального методу діагностування деонтологічної компетентності
як професійно значущої цінності майбутніх фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом, було розроблено і запропоновано
трирівневу систему діагностування. Запропонована система містить когнітивнодіяльнісну, мотиваційно-у емоційно-вольову складові на базовому рівні;
обізнаність, наявність ціннісного сприйняття та здібностей щодо здійснення
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фахівцем життєдіяльності у професійному світі – на операційному та
усереднену оцінку Uд, яка обчислюється за результатами експерименту, – на
інтеграційному рівні.
3. Розроблена і реалізована програма формування деонтологічної
компетентності має поетапну будову, інтегративний характер і практикоорієнтований зміст.
4. На констатуючому етапі виявлено, що в контрольних та
експериментальних групах 60 – 70 % осіб мають критичний рівень обізнаності,
75 – 80% – критичний рівень сприйняття цінностей професійного світу.
Діагностичні тести за методикою Р.Айзенка виявили, що 70% студентів не
впевнені в собі, вразливі, байдужі до подій у політичній та соціальній сферах,
50% опитаних належать до дистимічного типу.
5. Створення педагогічних умов, а також застосування розробленого
дидактичного забезпечення дозволило ефективно реалізувати розроблену
організаційно-методичну систему формування деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом на
формуючого та узагальнюючого експерименту.
6. Результати формуючого етапу експерименту підтвердили наявність
позитивних змін у рівні деонтологічної компетентності як професійно значущої
цінності у майбутніх фахівців з організації захисту інформації з обмеженим
доступом. У процесі педагогічного експерименту виявлено позитивну динаміку
інтегрального

показника

деонтологічної

компетентності,

який

зріс

у

середньому на 13,8%. При цьому кількість студентів з критичним рівнем
показника обізнаності зменшилася на 46%, а з достатнім рівнем зросла майже
вдвічі.
7.

Застосований

у

педагогічному

експерименті

діагностичний

інструментарій і критеріально-рівнева шкала характеризуються несуперечністю
і

адекватністю,

що

підтверджено

результатами

статистичної

обробки

отриманих даних. Об'єктивність порівняльної оцінки результатів експерименту
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підтверджено результатами використанням математико-статистичного методу –
Т–критерію Стьюдента.
8. Розроблена система формування деонтологічної компетентності як
професійно значущої цінності у майбутніх фахівців з організації захисту
інформації з обмеженим доступом є результативною, а застосовані педагогічні
умови –

необхідними

і достатніми для підвищення

ефективності її

функціонування.
9. Експериментально доведено ефективність запропонованих науковотеоретичних

засад

та

організаційно-методичної

системи

формування

деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом і можливість її реалізації у вищих навчальних закладах
України. У процесі експериментального дослідження подальшого розвитку
набули принципи діагностування результатів реалізації системи формування
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом, удосконалено принципи визначення критеріїв і рівнів сформованості
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом.
Основні наукові результати цього розділу опубліковано у працях автора:
[36–37]; [39]; [43]; [822].
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й
запропоноване

нове

розв’язання

наукової

проблеми,

що

полягає

в

обґрунтуванні теоретичних і методичних основ формування деонтологічної
компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом, проектуванні діяльнісно-синергетичної моделі та організаційнометодичної системи формування деонтологічної компетентності таких фахівців
і її експериментальній перевірці.
Отримані результати підтвердили правомірність вихідних положень,
покладених в основу дослідження, а реалізація мети й завдань дали змогу
сформулювати такі висновки й рекомендації щодо наукового та практичного
використання одержаних результатів:
1. Ретроспективний аналіз наукових публікацій, нормативно-правової
бази, вітчизняних і зарубіжних стандартів освіти показав, що рівень
розробленості концептуальних, теоретичних та методичних основ формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом є недостатнім. Це не сприяє кадровому забезпеченню
інформаційної безпеки й захисту інформації у складних умовах сьогодення.
Водночас, для розв’язання складних проблем у сучасній педагогіці активно
розвиваються нові напрями системних досліджень, зокрема таких, які
базуються на постнекласичній онтології та синергетиці. З огляду на
нерозв’язаність

й

значущість

компетентності

фахівців

у

проблеми

вказаній

сфері

формування
пропонується

деонтологічної
застосування

онтологічного та синергетичного підходів у їх діалектичному зв’язку. У
сукупності із компетентнісним підходом це дає змогу вдосконалити процес
підготовки фахівців, здатних протистояти викликам сьогодення у сфері
інформаційної безпеки та організації захисту інформації з обмеженим
доступом.
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2. На підставі термінологічного аналізу й операціоналізації понять
удосконалено понятійно-термінологічну базу дослідження, конкретизовано
поняття

«деонтологічна

компетентність

фахівця із

організації захисту

інформації з обмеженим доступом», уточнено поняття «організація захисту
інформації з обмеженим доступом», запропоновані педагогічні тлумачення
базових термінів постнекласичної онтології (концепти, класи, слоти, фасети) й
синергетики

(відкритість,

нерівноважність,

нелінійність,

дисипативність,

нострактори), які значно збагачують змістове наповнення і розширюють
дефінітивний апарат компетентнісного підходу в освіті. Окремо розглянуто
сутність і роль дисипативності та атракторів у педагогічному процесі.
Доведено, що в педагогіці атрактори створюються під час освітньої діяльності з
метою надання майбутньому фахівцеві певних орієнтирів на шляху його
саморозвитку й самовдосконалення.
3. На

основі

компетентнісного

підходу

розроблено

методологію

дослідження проблеми формування деонтологічної компетентності фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом, яка базується на ідеях,
по-перше,

постнекласичної

онтології,

що

має

максимально

повно

віддзеркалювати професійний світ фахівця, і, по-друге, на положеннях
синергетики,

які

адекватно

відображають

процеси

самоорганізації

й

самовдосконалення фахівця із організації захисту інформації з обмеженим
доступом.
Онтологія (в постнекласичному розумінні) створює умови для отримання
цілісного уявлення про мотиви і цінності в складному світі професійної
діяльності

у

сфері

інформаційної

безпеки,

дає

змогу

класифікувати

деонтологічні сутності, їх внутрішні й зовнішні зв’язки, сприяє формуванню
свідомого сприйняття професійного, громадянського та морального обов’язку,
відповідальності, патріотизму, майстерності у специфічному професійному
світові.
Синергетика

розкриває

шляхи

і

механізми

самоорганізації,

самовдосконалення, саморегулювання в процесі формування деонтологічної
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компетентності фахівця. Доведено, що актуалізація процесів саморегуляції й
самовдосконалення у свідомості майбутнього фахівця потребує певних
педагогічних впливів і базується на педагогічній взаємодії. Запропоновано
механізми актуалізації й підтримки цього процесу, які передбачають аналіз
дисипативності, створення ситуації нерівноваги, формування зони атракторів,
якими виступають мотиви, зразки й ідеали деонтологічної поведінки.
4. Визначено

концептуальні

основи

формування

деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом,

до

аксіологічного,
підходів

та

яких

віднесено

використання

особистісно-орієнтованого,
принципів

професійної

тісного,

онтологічного,

діяльнісного,
синергетичного

спрямованості:

доказовості,

прогностичності, системності, інноваційності, партнерства, інтерактивності,
оптимізації освітнього процесу.
Досліджено теоретичні концепції та підходи до професійно-педагогічної
деонтологічної підготовки фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом і виявлено тенденції до формування деонтологічної
компетентності студентів із виділенням філософського (у теоретичному плані –
обґрунтування сутності деонтологічної компетентності, в практичному –
дослідження

потреб,

мети,

сформованості деонтологічної
(підготовка

фахівця,

здатного

мотивів,

предмета,

засобів,

результату

компетентності) та власне педагогічного
до

сприйняття

й

здійснення

власної

життєдіяльності в складному, нестабільному й відкритому до зовнішніх впливів
професійному світі) аспектів. Ефективність професійної підготовки фахівців
досягається синергізмом виховної взаємодії викладача та студентів з метою
створення умов для саморозвитку та самовиховання особистості, максимально
повного освоєння нею матеріальних і духовних цінностей, культури
суспільного буття.
5. Теоретичними основами деонтологічної підготовки фахівців із
організації захисту інформації з обмеженим доступом є з’ясування мети,
завдань, змісту та принципів такої підготовки. Доведено, що в сучасних умовах
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її метою має бути оволодіння майбутніми фахівцями теоретичними основами,
напрямами, ефективними методиками, технологіями і засобами професійної
діяльності відповідно до принципів деонтології, а головними завданнями –
формування деонтологічної компетентності фахівця із організації захисту
інформації з обмеженим доступом.
6. Ефективність формування деонтологічної компетентності фахівців з
організації

захисту

пріоритетним

інформації

застосуванням

з

обмеженим

інноваційних

доступом
підходів

визначається
до

навчання

(компетентісного, діяльнісного, аксіологічного, особистісно-орієнтованого,
онтологічного), оновлених дидактичних принципів (орієнтування навчання на
кінцевий результат; діяльності в навчанні; зосередженості на практичній
діяльності;

індивідуалізації;

гуманності;

опори

на

реальний

досвід;

предметності; свідомості, активності та самостійності суб’єктів учіння;
комунікативної та суб’єкт-суб’єктної взаємодії; комплексного використання
методів педагогічного контролю; домінування в освітньому процесі самостійної
роботи, практичних завдань та експериментальних досліджень), активних та
інтерактивних форм й методів навчання і впливу.
7. Науково обґрунтовано структуру деонтологічної компетентності
фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом, до якої
включено мотиваційну, когнітивну, операційно-технологічну, рефлексивну й
особистісну складові.
Охарактеризовано

педагогічні

умови

формування

деонтологічної

компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим
доступом: забезпечення позитивної мотивації студентів до формування
деонтологічної

компетентності,

особистісних

та

професійних

якостей;

удосконалення спеціальної підготовки викладачів у сфері індивідуальної та
групової деонтологічної підготовки; моделювання освітнього процесу на основі
тренінгів, деонтологічного змісту, партнерських, толерантних, емпатійних
взаємин, творчої активності студентів; розробка і реалізація програми
позааудиторних заходів, щодо реалізації деонтологічної підготовки студентів;
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стимулювання їх до розвитку, саморозвитку, прагнення до професійного
самовдосконалення та самоствердження.
8.

Дістала

подальшого

розвитку

діяльнісно-синергетична

модель

формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту
інформації з обмеженим доступом, яка базується на ідеях самоорганізації,
самовдосконалення особистості, відкритості, нерівноваженості та нелінійності
педагогічного процесу. Модель представлена у вигляді етапів, які мають бути
реалізовані в процесі формування деонтологічної компетентності фахівців.
Головними з них є визначення дисипативності об’єкта впливу, створення зони
атракторів у межах визначених педагогічних умов та акт самостійного
сприйняття деонтологічних цінностей об’єктом синергетичного впливу.
Деонтологічна й професійна спрямованість моделі забезпечується адекватним
вибором атракторів.
9. Сформованість деонтологічної компетентності фахівців оцінювалася
за трьома рівнями: критичним, достатнім, високим, та за критеріями
сформованості:

ціннісно-мотиваційним,

когнітивним,

операційно-

технологічним, рефлексивним, особистісним. Ціннісно-мотиваційний критерій
слугує для оцінювання сформованості цінностей, смислів і мотивів, покладених
в основу опанування й реалізації студентами деонтологічної компетентності.
Під когнітивним критерієм мається на увазі володіння студентом сукупністю
знань, необхідних для продуктивної міжособистісної взаємодії, коректної
поведінки в процесі професійної реалізації. Операційно-технологічний критерій
дає змогу визначити наявність і рівень сформованості у студентів умінь,
навичок і здібностей, які характеризують деонтологічну компетентність.
Рефлексивний критерій забезпечує оцінювання та коригування процесу
міжособистісної взаємодії під час професійного спілкування. Особистісний
критерій є підставою для оцінювання якостей і характеристик студентів, що
безпосередньо впливають на професійне спілкування та його підґрунтя.
10. Ефективність

організаційно-методичної

системи

формування

деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
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обмеженим доступом, яка складається з цільового, теоретичного, змістовнопроцесуального й результативно-коригуючого блоків, інтегрує ціннісномотиваційний,

когнітивний,

операційно-технологічний,

рефлексивний

й

особистісний компоненти. Експериментально перевірено й визначено, що ця
система може бути використана як стандарт для підготовки фахівців інших
спеціальностей за умови зміни змістового наповнення відповідно до фаху.
В

основу

системи

покладено

діяльнісно-синергетичну

модель

формування деонтологічної компетентності на засадах самовдосконалення й
самоорганізації, а також педагогічні умови і дидактичне забезпечення її
реалізації. Завданням системи є формування стійкого інтересу та емоційноціннісного

ставлення

студентів

до

майбутньої

професії,

оволодіння

деонтологічною компетентністю, розвиток професійних здібностей і якостей.
Зовнішніми факторами щодо системи є нормативно-правове забезпечення і
теоретичні здобутки компетентнісного підходу, синергетики й онтології.
11. У процесі формувального експерименту встановлено якісні та
кількісні зміни в комплексі особистісних ставлень майбутніх фахівців до
деонтологічних цінностей професії, у ставленні до професійного зростання й
саморозвитку. Під час педагогічного експерименту виявлено позитивну
динаміку інтегрального показника деонтологічної компетентності, який у
середньому підвищився на 13,8% При цьому кількість студентів з критичним
рівнем показника зменшилася на 46%, а з достатнім рівнем зросла майже вдвічі.
Вірогідність отриманих результатів підтверджена за допомогою t-критерію
Стьюдента.
Результати дослідження засвідчують позитивну динаміку показників
сформованості деонтологічної компетентності у студентів експериментальних
груп під впливом запропонованих експериментальних нововведень.
12. Визначено особливості дидактичного забезпечення формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом, дидактичний зміст, методи та форми навчання. Як зміст
навчання розглядається сукупність психолого-педагогічних та деонтологічних
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напрямів, що відображають специфіку змін професійно важливих якостей
майбутніх фахівців, як методи – педагогічна взаємодія, педагогічний вплив,
вербальні,

наочні

та

практичні

методи.

Оригінальною

є

пропозиція

використовувати професійно близькі фахівцям сучасні засоби інформаційнокомунікаційної взаємодії: блоги, електронні журнали, презентації тощо. Як
дидактичні форми навчання застосовувалися аудиторна та позааудиторна
робота, практика, кураторство, наставництво.
Пріоритетними для формування деонтологічної компетентності студентів
є: індивідуальна і групова форми організації їх освітньої діяльності, їх
самостійна та науково-дослідна робота; засоби навчання, які мають професійну
спрямованість і стимулюють усі види діяльності студентів, у тому числі і
рефлексивну.
13. Розроблено та впроваджено в освітній процес вищих навчальних
закладів навчально-методичне забезпечення для підвищення ефективності
процесу формування деонтологічної компетентності фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом (підручники, навчальні посібники та
курси лекцій для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, методичні
рекомендації, електронні комплекси навчально-методичного забезпечення для
студентів і викладачів та ін.).
14. Результати дослідження дають підстави запропонувати практичні
рекомендації на таких рівнях:
– організаційно-методичному:
закладам

України,

які

здійснюють

рекомендувати
підготовку

вищим

фахівців

навчальним
за

напрямом

«Організація захисту інформації з обмеженим доступом», «Інформаційна
безпека» та «Інформаційні технології», провести якісний аналіз змісту
освітнього процесу щодо застосування в ньому запропонованих науковотеоретичних засад та організаційно-методичної системи у формуванні
деонтологічної компетентності фахівців у сфері інформаційної безпеки;
– організаційно-адміністративному: розробити разом з відповідними
державними установами програму підвищення кваліфікації фахівців із
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організації захисту інформації з обмеженим доступом і порядок отримання
сертифікату, який надає право фахівцеві на подальшу професійну діяльність, як
це здійснюється у світовій практиці відповідно до міжнародних стандартів;
– практичному: рекомендувати вищим навчальним закладам під час
розробки нормативних, методичних документів і планів особливу увагу
звертати на підвищення рівня деонтологічної компетентності фахівців.
Дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої
проблеми.

Перспективними

визначаються

дослідження

деонтологічної

підготовки фахівців державних і недержавних структур у сфері інформаційної
безпеки в умовах зростання інформаційних загроз в Україні і світі, пошук
ефективних форм виховної роботи з такими фахівцями (в тому числі
майбутніми співробітниками правоохоронних органів), а також обґрунтування
змісту їхньої підготовки за різними профілями на рівні стандартів.
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ДОДАТКИ
Додаток А

ОПИТУВАЛЬНІ ЛИСТИ
Опитувальний лист № 1
Шановний курсанте!
Просимо Вас відповісти на питання, зазначивши кружечком Ваш варіант відповіді або
поставити бал за шкалою від 1 до 5, де 5 - відмінно (вищий ступінь), 4 - добре, 3 задовільно, 2 - незадовільно, 1 - вкрай незадовільно (нижчий ступінь). Якщо Ви
вагалися з відповіддю, поставте 0.
ғ
Запитання
шкала відз/п
пов.
1. Як Ви б оцінили власний рівень готовності до навчання в нашому вищому військовому
закладі (академічна готовність: низький рівень – 1, високий рівень - 5, 0).
загальнокультурної (знання мови, літератури, мистецтва, історії)
1–5
духовної (патріотизм, вірність, відданість, чесність)
1–5
предметної (спеціальні знання у своїй галузі)
1–5
психологічної (психічна та емоційна стійкість, упевненість,
1–5
комунікативність)
фізичної (сила, витривалість)
1–5
комп’ютерної
1–5
2. Наскільки напружено Ви вчитеся?
1–5
3. Яких знань, умінь, особистих якостей Вам не вистачає?_______________________________
________________________________________________________________________________
4. Якого роду допомогу Ви б хотіли отримувати від науково-педагогічного складу? ________
________________________________________________________________________________
5. Якого роду допомогу Ви б хотіли отримувати від офіцерів курсової ланки? _____________
________________________________________________________________________________
6. Якого роду допомогу Ви б хотіли отримувати від кураторів груп? _____________________
________________________________________________________________________________
7.Чи повною мірою Ви усвідомлюєте обмеження і складності, пов’язані із
так
виконанням обов’язків на військовій службі?
ні
8. Як Ви б оцінили сучасний рівень соціального статусу військовослужбовця
1–5
України?
9.Чи є, на Ваш погляд, реальні можливості підвищення статусу
так
військовослужбовця України?
ні
Якби сталося б так, що Вам знову довелдося б обирати ВНЗ, то чи обрали б
так
Ви той ВНЗ, у якому навчаєтеся, знову?
ні
Чи змінилося в процесі навчання Ваше ставлення до професії, яку Ви
так
отримуєте?
ні
Ваша стать
Ваш вік
Курс Вашого навчання

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!
На підставі опитування складається гістограма, яка свідчить про рівень деонтологічної
зрілості курсантів
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Опитувальний лист № 2
Шановний курсанте!
Просимо Вас відповісти на поставлені запитання, зазначивши
Ваш варіант відповіді

ғ
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

Пропоновані запитання

Так

Ні

Подеколи

Чи потрібно враховувати ставлення курсантів до військової
служби?
Чи готові Ви стійко переносити тяготи та обмеження служби?
Чи повинен керівник чітко визначити завдання перед підлеглим?
Чи повинен підлеглий знати про всі можливих рішення
командира?
Чи вважаєте Ви можливим підлеглому відмовитися від
виконання наказів керівника?
Чи готові Ви віддати всі сили для служіння Батьківщині?
Чи готові Ви віддати всі сили для служіння громадянам України?
Чи допомагаєте Ви своїм рідним і близьким у складній ситуації?
Чи допомагаєте Ви стороннім людям у складній ситуації?
Чи доводилося Вам допомагати незнайомим людям на вулиці?
Чи доводилося Вам брати участь у благодійних акціях?
Чи доводилося Вам бути донором?
Чи доводилося Вам надавати допомогу людині яка
демонструвала недоброзичливе до Вас ставлення?

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!
На підставі опитування складається гістограма, яка свідчить про рівень деонтологічної
готовності курсантів
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Опитувальний лист № 3
Шановний курсанте!
Просимо Вас відповісти на поставлені питання, зазначивши
Ваш варіант відповіді
Для студента/курсанта

Чи вважаєте Ви, що курсант нашого ВНЗ (назва) повинен:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Так

Ні

Дорожити військовим товариством, не шкодуючи свого життя,
виручати товаришів з небезпечної ситуації, допомагати їм словом
і ділом, поважати честь і гідність кожної людини
Дотримуватися правил військової ввічливості, поведінки і
виконання військового вітання, завжди бути за формою, чисто й
охайно одягненим
Бути пильним, суворо зберігати військову та державну таємницю
Проявляти патріотизм
Співчувати ідеям націоналізму
Демонструвати повагу один до одного
Сприяти командирам (начальникам) та старшим у підтриманні
порядку і дисципліни
Дотримуватися вимог безпеки військової служби, вживати
заходів щодо запобігання захворюванням, травмам та поразокам
Повсякденно підвищувати фізичну загартованість і тренованість,
утримуватися від шкідливих звичок (куріння і вживання
алкоголю)
Набути глибоких і міцних знаннь
Не відставати від однокурсників
Проявляти нетерпимість до тих, хто не поділяє ваших
політичних поглядів
Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності
Досягти пошани викладачів
Бути прикладом для однокурсників
Добитися схвалення батьків і родичів
Уникати засудження і покарання за погане навчання
Бути вірним Військовій присязі
Беззавітно служити своєму народові
Виконувати службовий і військовий обов'язок
Знати і суворо дотримувати Конституції України та законів
Бути чесним, дисциплінованим, хоробрим

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!
На підставі опитування складається гістограма, яка свідчить про рівень деонтологічної
компетентності студентів/курсантів
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ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ № 4
Шановний курсанте!
Просимо Вас виділити 10 особистісних якостей,
найбільш важливих для випускника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Спостережливість
Нетерпимість до проявів неповаги до закону
Рішучість
Уміння прогнозувати ситуацію
Вимогливість до себе і до людей
Хороша інтуїція, уміння розбиратися в людях
Здатність до виправданого ризику
Вміння швидко орієнтуватися в обстановці
Сумлінність
Хороша фізична і психічна витривалість
Дисциплінованість
Емоційна стійкість
Витриманість
Порядність
Моральність
Патріотизм
Вміння переконувати
Організованість
Здатність легко заводити знайомства
Здатність виявляти розумну ініціативу
Чуйність
Цілеспрямованість
Терпимість
Вимогливість до себе
Відповідальність
Працелюбність
Справедливість

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!
На підставі опитування складається гістограма, яка свідчить про рівень деонтологічної
зрілості студентів/курсантів
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ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ № 5
Шановний курсанте!
Просимо Вас відповісти на запитання, позначивши кружечком Ваш варіант відповіді
або поставити бал за шкалою від 1 до 5, де 5 – відмінно (вищий ступінь), 4 – добре, 3 –
задовільно, 2 – незадовільно, 1 – вкрай незадовільно (нижчий ступінь). Якщо Ви
вагалися з відповіддю (В.В.); поставте 0.
№ з/п

1.

Запитання
шкала
відповідь
Як Ви оцінюєте якість забезпечення освітнього процесу по Вашій спеціальності:
Матеріально-технічного забезпечення
1–5, 0 – В.В

2.

Інформаційними ресурсами

1–5, 0 – В.В

3.

Методичного (програми курсів, методичні рекомендації)

1–5, 0 – В.В

4.

Літературою (доступ до літератури для поглибленого вивчення фаху

1–5, 0 – В.В

5.

Кваліфікацію викладачів

1.

1–5, 0 – В.В
Як Ви оцінюєте рівень формування ключових і професійних компетентностей
Загальнокультурної (знання літератури, мистецтва)
1–5, 0 – В.В

2.

Духовної (моральні якості)

1–5, 0 – В.В

3.

Предметної (спеціальні знання у своїй галузі)

1–5, 0 – В.В

4.

Психологічної

1–5, 0 – В.В

5.

Комп'ютерної

1–5, 0 – В.В

6.

Інноваційної культури

1– 5, 0 – В.В

7.

Управлінської підготовки

1–5, 0 – В.В

8.

Соціальної (здатність до організації своєї долі)

9.
10.

Наскільки напружено Ви вчитеся?
Як Ви вважаєте, які можливості професійної реалізації у молодих
оперативників?
Як би Ви оцінили рівень Вашої підготовки за спеціальністю
(напрямом)?
Наскільки Ви самі зацікавлені у навчанні з Вашої спеціальності?
Як би Ви оцінили сучасний рівень соціального статусу оперативного
співробітника?
Чи є, на Ваш погляд, реальні можливості його підвищення?

1–5, 0 – В.В
1– 5, 0 – В.В
1– 5, 0 – В.В

11.
12.
13.
14.

15.

Якщо «так»,
яким чином?

1– 5, 0 – В.В
1–5, 0 – В.В
1 – 5, 0 – В.В




так
ні
В.В

то  підвищення матеріального статусу
 підвищення соціального статусу
 надання додаткових пільг
 інше

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!
На підставі опитування складається гістограма, яка свідчить про рівень академічної зрілості
курсантів
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ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ № 6
Шановний студенте!
Просимо Вас відповісти на поставлені питання,
зазначивши Ваш варіант відповіді
ғ

Запитання

з/п
1

2

1.

Чи знаєте Ви історію своєї країни?

2.

Чи знаєте Ви історію своєї малої Батьківщини?

3.

Чи знаєте Ви історію Вашої родини?

4.

Чи охоче Ви включаєтеся в розмови інших людей?

5.

Чи часто буваєте імпульсивні у своїй поведінці?

6.

Чи бентежить Вас необхідність берегти здоров'я?

7.

Чи важко Вам подеколи відверто в чомусь зізнатися і взяти
на себе відповідальність?
Чи є Ваше життя постійною боротьбою за виживання?

8.

Чи єдля Вас більш кращим віддавати накази, ніж
виконувати їх?
10. Чи вмієте Ви переконувати інших?
9.

11. Чи легко Вам приховувати свої емоції?
12. Чи впевнені Ви в тому, що український народ гідний
кращого життя?
13. Чи вживаєте Ви заходів безпеки щодо уникнення нещасних
випадків?
14. Чи вмієте Ви планувати заходи на тривалий термін?
15. Чи легко Вам знайомитися на вулиці?
16. Чи вважаєте Ви головною бідою України корупцію?
17. Чи турбує Вас думка щодо втрати почуття власної гідності?
18. Чи змогли б Ви зіграти роль особи, чужої Вам за
переконаннями?

Відповідь
так
ні
3

4
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1

2

3

4

19. Чи вважаєте Ви тероризм головною загрозою сучасності?
20. Чи можете Ви стабілізувати ситуацію, коли інші починають
панікувати?
21. Чи є Ви прихильником поділу людей за національністю,
мовою, кольором шкіри або ж класовою належністю?
22. Коли Ви голосуєте, Ви голосуєте за одну й ту ж саму
партію замість того, щоб вивчити кандидатів та їх
передвиборчі програми?
23. Чи висять портрети Ваших рідних, предків на стінах Ваших
кімнат?
24. Якщо б Ваша країна вторгнулась до іншої країну, чи
співчували б Ви її громадянам?
25. Чи схильні Ви вважати Вашу мікрогрупу або колектив
кращим за інших?
26. На Вашу думку чи присутня логіка у Вашому способі
думок?
27. Чи здатні Ви піти на "обгрунтований ризик" без особливих
хвилювань?
28. Чи лякає Вас думка про смерть або навіть нагадування про
неї?
29. Чи Часто Вас турбують долі жертв війни та політичних
біженців?
30. Чи схильні Ви приховувати свої почуття?

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!
На підставі опитування складається гістограма, яка свідчить про рівень деонтологічної
зрілості курсантів
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ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ № 7
Для студента/курсанта старших курсів
Шановний курсанте!
Просимо Вас відповісти на поставлені запитання, зазначивши
Ваш варіант відповіді
Компетентність – це:
– знання у певній професійній галузі;
– право здійснювати владні повноваження у певній професійній галузі;
– інтегральна якість особистості у певній професійній галузі
Деонтологія – це:
– розділ етики;
– кодекс норм належної поведінки для медиків, юристів;
– наука про належне й суще;
– кодекс поведінки фахівця в ситуаціях, які не регулюються правом
Деонтологічна компетентність – це:
– знання деонтологічних норм і правил;
– здібність діяти згідно з моральними принципами у певній фаховій галузі;
– здібність фахівця самостійно приймати рішення у складних моральних ситуаціях
Чи знайомі Ви з ідеями утилітаризму:
– так;
– ні;
– у загальних рисах
Чи знайомі Ви з ідеями консеквенціоналізму:
– так;
– ні;
– у загальних рисах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В основу деонтології покладено:
– принципи справедливості, надані Вищим Розумом;
– імперативи Канта;
– високу духовну культуру професіонала
В основі утилітаризму покладено:
– ідею «мета виправдовує засоби»;
– ідю отримання максимальної користі;
– ідею отримання моральної насолоди
В основі консеквенціолізму покладено:
– ідею постмодернізму;
– відмову від імперативів;
– ідея заперечення Вищого Розуму
Чи набуваєте Ви деонтологічної компетентності:
– так;
– ні;
– частково
Що перешкоджає набуттю Вами деонтологічної компетентності:
– власна пасивність;
– відсутність відповідного курсу у навчальних планах;
– недостатня підготовленість викладачів;
– відсутність поза аудиторнихпрограм
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ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ № 8
Для експерта
Запитання
Так
Ні
1. Чи згодні Ви з тим, що випускнику нашого ВНЗ (назва) належить діяти в
умовах особливої моралі і специфічних службових відносин і тому йому
необхідні особливо глибокі деонтологічні знання, вміння та особистісні
якості?
2. Чи слід знайомити студентів з історією науки про обовя'зок і належну
поведінку ?
3. Чи слід знайомити студентів із сучасними напрямами науки про обов’язок
і належну поведінку?
4. Чи слід оцінювати студентів і випускників нашого ВНЗ (назва) за рівнем
деонтологічної готовності?
5. Яким чином слід проводити деонтологічну підготовку студентів нашого ВНЗ (назва)?
5.1 у формі окремого спецкурсу
5.2 у рамках викладання етики
5.3 шляхом включення питань обов'язку і належну поведінку в курси
загальної та спеціальної підготовки
5.4 у порядку позааудиторної роботи
5.5 на перших курсах
5.6 протягом усього курсу навчання

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

458
Опитувальний лист № 9
«Патріотизм, як я його розумію»
Патріотизм – це:

так

1

– любов до Батьківщини

2

– ненависть до ворогів Батьківщини

3

– усвідомлення труднощів, недоліків у державі і суспільстві

4

– готовність до самовіддачі

5

– готовність загинути за Батьківщину

6

– готовність прославляти Батьківщину

7

– джерело трудових, службових і військових подвигів

8

– почуття національної гордості

9

– знання історії і героїв Вітчизни

10

– демонстрація неправдивої відданості владі

11

– те, що переходить в ура-патріотизм

12

– те, що може виправдати навіть негідника

ні

За результатами опитування слід побудувати гістограму, з якої можна
зробити

висновки

щодо

віддання

переваг,

зіставити

оцінку якостей,

характерних і нехарактерних для деонтологічної зрілості тих, кого опитують.
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Тест № 1
Самооцінка психологічної стійкості
Пропонуємо Вам самостійно оцінити свою психічну стійкість. Якщо цей
стан цілком підходить Вам, то в правому стобці ставте 2, якщо не зовсім
підходить – ставте 1, якщо зовсім не підходить, ставте 0.
Цей тест побудований за методикою Г. Айзенка і спрямований на вивчення
психологічного стану особистості через діагностику таких психічних станів, як
тривожність, фрустрація, агресивність, ригідність.

Запитання

Бал

1

2

1. Я часто відчуваю невпевненість перед початком роботи
2. Я часто відчуваю почуття сорому через невиконані навчальні
завдання
3. Через труднощі в навчанні я часто погано сплю
4. Через неуспіхи у навчанні я легко впадаю в розпач
5. Я часто турбуюся про можливі неприємності у зв'язку з навчанням
6. Іноді мене лякають труднощі, пов'язані з майбутньою професійною
діяльністю
7. Я іноді намагаюся виявити свої недоліки, які можуть перешкоджати
подальшій роботі
8. Занадто часто я дозволяю себе переконати
9. Іноді я відчуваю себе недовірливим
10. Я не люблю чекати
11. Часто я не можу знайти вихід із ситуації, що склалася
12. Неприємності мене дуже засмучують, я зневірююсь
13. У неприємностях, що виникають, я схильний звинувачувати себе
14. Мені здається, що нещастя і невдачі нічому мене не вчать
15. Я схильний відмовитися від боротьби, якщо вважаю її безплідною
16. Я часто відчуваю себе беззахисним перед обставинами навчання і
життя
17. Іноді у мене буває стан відчаю через невдачі у навчанні
18. Іноді я відчуваю розгубленість перед труднощами, що виникають
19. У важкі хвилини життя іноді мені хочеться, щоб мене пожаліли
20. Я вважаю деякі недоліки свого характеру невиправними
21. Я завжди намагаюся залишати за собою останнє слово
22. Нерідко в розмові я перебиваю співрозмовника
23. Мене легко роздратувати
24. Я не соромлюся робити зауваження іншим
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2

25. Я хочу бути авторитетом для оточуючих
26. Я не згоден задовольнятися малим, завжди хочу більшого
27. У гніві мені важко себе стримувати
28. Я не люблю підкорятися
29. Я часто супроводжую свою мову жестикуляцією
30. Я вважаю, що мститися – це справедливо
31. Мені важко змінювати звички
32. У процесі роботи або навчання мені нелегко перемикати увагу
33. Я обережно ставлюся до всього нового
34. Мене важко переконати
35. Нерідко у мене довгий час не виходять з голови думки, що
виникають
36. Мені нелегко знаходити спільну мову з новими людьми
37. Мене дратують всякі порушення плану
38. Я нерідко проявляю впертість
39. Я неохоче йду на ризик
40. Я різко переживаю відхилення від установленого режиму
Особистісна тривожність – схильність індивіда до переживання тривоги,
що характеризується низьким порогом виникнення реакції тривоги.
Фрустрація – психічний стан, що виникає внаслідок реальної чи уявної
перешкоди, що стають на заваді досягненню мети.
Агресія – підвищена психологічна активність, прагнення до лідерства
шляхом застосування сили щодо інших людей.
Ригідність – утрудненість у зміні наміченої суб'єктом діяльності в умовах,
що об'єктивно вимагають її перебудови.
I. 1 – 10 питання тривожність.
II. 11 – 20 питання фрустрація.
III. 21 – 30 питання агресивність.
IV. 31 – 40 питання ригідність.
I. Тривожність:
0 – 7 балів – тривожність відсутнія;
8 – 14 балів - тривожність середня, допустимого рівня;
15 – 20 балів – тривожність сильна.
II. Фрустрація:
0 – 7 балів - висока самооцінка, стійкість до невдач;
8 – 14 балів-середній рівень, наявна фрустрація;
15 – 20 балів - низька самооцінка, боязнь труднощів, невдач.
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III. Агресивність:
0 – 7 балів – витриманість;
8 – 14 балів – середній рівень агресивності;
15 – 20 балів – агресивність, невитриманість, можливі труднощі в роботі з
людьми.
IV. Ригідність:
0 – 7 балів – ригідності немає, легке переключення;
8 – 14 балів – середній рівень;
15 – 20 балів – виражена ригідність, є протипоказання проти зміна місця роботи
колективу.
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Тест №2
Професійна схильність
Запитання
Так
ЧИ ХОЧЕШ ТИ:
1)
присвятити своє життя копіткої і такої, що не завжди
гідно оцінюється діяльності, яка пов'язана із захистом
інформації?
2)
витрачати багато часу на вивчення правової і
нормативної документації ?
3)
розібратися в найтонших нюансах інформаційних
технологій, комп'ютерних мереж і спеціального обладнання
для спостерігання, реєстрації та запобігання
несанкціонованому доступу до інформації?
ЧИ ТИ ЗМОЖЕШ:
1)
підозріло ставитися до оточуючих як можливих джерел
інформаційних загроз?
2)
у всіх ситуаціях спілкування з людьми зберігати
конфіденційність щодо специфіки своєї професійної
діяльності?
3)
адекватно реагувати на часто несправедливі зауваження
у зв'язку з колізіями, що виникають у системі захисту
інформації?
ЧИ ЗНАЄШ ТИ, ЩО:
1)
багато людей у нашій країні з упередженням ставляться
до діяльності, пов'язаної з обмеженням доступу до інформації
і, відповідно, до фахівців, які займаються цим видом
діяльністю?
2)
захист інформації являє собою рутинну діяльність, що
вимагає, однак, аналітичних і математичних здібностей, любові
до техніки, відповідальності, врівноваженості і посидючості?
3)
ефект від діяльності фахівця із організації захисту
інформації не може бути явним і швидким і виявляється тільки
в момент серйозних колізій?
ЧИ ГОТОВИЙ ТИ, ЩО:
1) багато часу проводити за комп'ютером?
2) ретельно вивчати численні і часто суперечливі інструкції та
неухильно їх дотримуватися?
3) постійно займатися самоосвітою в широкому діапазоні
дисциплін, які включають правові, технічні та математичні
аспекти?
ЧИ ВІРИШ ТИ:
1) захист інформації в період загальної глобалізації надовго
зберігає свою актуальність?
2) можна отримувати задоволення, коли тобі вдалося виявити
джерело інформаційної загрози або запобігти хакерським чи
іншим атакам?
3) фахівець із захисту інформації в будь-якій організації, що
володіє цінною інформацією, здатний змінювати ситуацію на
краще?

Ні

Частково
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Відповідь «Так» оцінюється в «+2» бали, відповідь «Частково» в «+1» бал,
відповідь «Ні» в «–1» бал».
Якщо випробуваний набрав більше ніж 20 балів, то професія йому підходить.
Якщо він набрав від 15 до 20 балів, то його ставлення до професії суперечливе,
є якісь характеристики професії, які йому нецікаві або не підходять.
Якщо він набрав менше ніж 15 балів, то професія йому протипоказана.
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Тест № 3
щодо компетентності викладача
Викладач_____________________________________
Дисципліна________________________________________
Максимальна оцінка компетентності - 9 балів;
9-8 балів - компетентність проявляється практично завжди;
7-6 балів - компетентність проявляється часто;
5-4 бали - компетентність проявляється на рівні 50%;
3-2 бали - компетентність проявляється рідко;
1 бал - компетентність практично відсутня;
0 балів - не можу оцінити.
ғ
з/п

Показники

1
2
3
4

Спонукає студентів до самостійної пізнавальної діяльності
Забезпечує єдність навчання і виховання
Розвиває творчий потенціал студента
Розвиває систему смислових і мотиваційних цінностей
особистості студента
Дотримується принципів гуманізму і толерантності
Дотримується права студента
Дотримується педагогічної етики та моральних норм спілкування
Застосовує результати новітніх досліджень і розробок в освітній
діяльності
Спонукає студента до дотримання військової і службової
дисципліни
Розвиває компетентність як інтегральну якість студентів, яка
сприяє їм у подальшій успішній службі
Використовує світові інформаційні ресурси
Застосовує сучасні освітні технології
Прищеплює деонтологічні знання студентам
Використовує сучасні інформаційно-комунікаційні засоби та
технології
Застосовує адекватні й об'єктивні методи і засоби для контролю
та оцінки
Розвиває почуття професійного і службового обов’язку
Розвиває деонтологічну компетентність студентів
Розвиває патріотизм
Прищеплює почуття гордості за свою професію
Розвиває почуття гордості за свою Вітчизну

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Бал

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!
На підставі опитування складається гістограма, яка свідчить про рівень академічної
вимогливості студентів/курсантів
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Додаток Б
ПРОФЕСІОГРАМА ФАХІВЦЯ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ
КЛАСИФІКОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
(ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)
Особливістю професіограми є те, що вона розроблена на основі
компетентнісного підходу в рамках деонтологічних уявлень і норм.
I. Характеристика предметної сфери
Предметною сферою є захист класифікованої інформації.
Класифікована інформація - це будь-яка інформація, дані, документи,
які в інтересах безпеки громадян мають захищатися, враховуючи ступені їх
важливості та наслідки, які могли б виникати через їх неправомірне
розкриття або поширення; факти або засоби зі сфери суспільної безпеки,
оборони, міжнародних відносин, діяльності спецслужб та служб безпеки,
які відповідно до закону необхідно захищати та які визначені і марковані
як конфіденційні відповідно до законодавства.
Класифікованою інформацію також можуть вважатися наступні
види інформації з обмеженим доступом:
1) державна таємниця: «відомості, що захищаються державою у сфері
військової,
зовнішньополітичної,
економічної,
розвідувальної,
контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, поширення яких
може завдати суттєвої шкоди безпеці держави;
2) професійна таємниця: інформація, отримана громадянами
(фізичними особами) під час виконання ними професійних обов'язків або
організаціями під час здійснення ними певних видів діяльності (професійна
таємниця), підлягає захисту у випадках, якщо на цих осіб законодавством
покладено обов'язки щодо дотримання конфіденційності такої інформації»;
3) комерційна таємниця: «режим конфіденційності інформації, що дає
змогу її власнику за існуючих або можливих обставин збільшити доходи,
уникнути невиправданих витрат, зберегти становище на ринку товарів, робіт,
послуг або отримати іншу комерційну вигоду»;
4) особиста або сімейна таємниця (персональні данні): «забороняється
вимагати від громадянина (фізичної особи) надання інформації щодо його
приватного життя, у тому числі інформації, що становить особисту або сімейну
таємницю, і отримувати таку інформацію без згоди громадянина (фізичної
особи), якщо інше не передбачено законодавством»;
5) службова інформація –
Захист класифікованої інформації є практичною діяльністю,
спрямованою на забезпечення національної, державної та суспільної безпеки.
Разом з тим цей термін поширюється на науковий напрям, пов'язаний із
розвитком методів і засобів нормативно-правового та інженерно-технічного
забезпечення захисту класифікованої інформації, а також навчальною
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дисципліною, спрямованою на підготовку спеціалістів із захисту
класифікованої інформації у системі вищих навчальних закладів, у тому числі зі
специфічними умовами навчання.
Види захисту класифікованої інформації:
• фізичний;
• технічний;
• організаційно-правовий;
• криптографічний.
Необхідність у фізичному захисті пов'язана з тим, що інформація
міститься не лише у документах, але часто і в зовнішньому вигляді, структурі
та інших параметрах матеріальних об'єктів. Фізичний захист здійснюється за
рахунок застосування одних матеріальних (фізичних) об'єктів для захисту
інших. Для цілей фізичного захисту використовуються замки, сейфи, огорожі та
інші засоби.
Технічні методи захисту набули особливого значення у зв'язку з
широким застосуванням інформаційно-комунікаційних засобів і технологій для
зберігання і передачі класифікованої інформації.
Однак в основі всіх типів захисту інформації покладено організаційноправовий, оскільки саме він визначає межі, обґрунтування для вжиття всіх
можливих заходів з метою забезпечення всіх видів захистів.
Криптографічний захист або захист за рахунок застосування шифрів
(іноді його називають окремим засобом технічного захисту) здійснюється із
застосуванням складних інтелектуальних технічних засобів.
Заходи щодо захисту класифікованої інформації повинні забезпечувати:
• запобігання появі загроз;
• виявлення появи загроз;
• розробку та реалізацію заходів, що забезпечують захист
класифікованої інформації.
Характер та умови праці.
Відповідно до прийнятої класифікації праці характер і умови праці
відносять:
• залежно від мети праці, тобто від того, що в професії головне, до класу
гностичних
професій,
завданням
яких
є
дізнатися,
розпізнати,
проконтролювати,
класифікувати,
сортувати,
перевіряти,
оцінювати
досліджувати;
• залежно від знарядь праці або засобів виробництва – до підкласу, в
якому використовуються автоматизовані, в тому числі інформаційнокомунікаційні технології та високоінтелектуальні кошти;
• залежно від соціальних умов, у яких здійснюється праця – до групи
умов підвищеної моральної відповідальності (за національну, державну і
суспільну безпеку, життя та здоров'я людей, за великі матеріальні цінності),
високого рівня нормативно-правової регламентації професійної діяльності;
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• залежно від побутових умов, в яких здійснюється праця – до підгрупи
звичайних, кабінетних умов.
Фахівці із захисту інформації з обмеженим доступом працюють у
підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань,
центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного
кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, але можуть також
працювати в недержавних компаніях, де необхідний захист інтелектуальної,
комерційної, персональної та іншої класифікованої інформації.
II. Ключові компетентності, необхідні спеціалісту із захисту
класифікованої інформації
домінуючий спосіб мислення:
• аналітичне мислення (здатність аналізувати, синтезувати, зіставляти
факти, робити логічні висновки);
• вербальні здібності (уміння правильно і зрозуміло висловлюватися);
• високий рівень розвитку дедуктивного мислення (уміння мислити від
загального до часткового);
• образне понятійне мислення;
• вибірковість уваги (здатність вибирати потрібну інформацію з безлічі
отриманої);
особистісні якості:
• вимогливість до себе і людей;
• сильна воля;
професійні інтереси:
• законодавство та нормативно-правове регулювання захисту
інформації;
• вітчизняна історія;
• історія та теорія інформаційних загроз;
• теорія кодування і декодування зашифрованої інформації;
• теорія і практика застосування програмно-технічних засобів для
доступу до інформації.
схильності:
• аналітичні схильності;
• математичні здібності;
• педантичність (схильність особливу приділяти увага деталям);
• схильність до аналізу,
• схильність до роботи з документацією;
• зібраність;
• здатність аналізувати і зіставляти факти;
• уміння прогнозувати ситуацію;
• уміння розбиратися в людях;
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• уміння слухати людей;
• вміння переконувати;
• уміння зберігати таємницю.
III. Компетентності предметної сфери (спеціальні знання, вміння,
вузькопрофесійні особистісні якості)
Фахівець повинен знати:
– методи організаційного та правового забезпечення захисту
класифікованої інформації;
– основні принципи, моделі та методи захисту класифікованої
інформації;
– законодавчу базу України та відомчі нормативні акти (накази) у сфері
захисту класифікованої інформації;
– основи українського законодавства, що регламентує використання
засобів криптографічного захисту інформації (ЗКЗІ);
– порядок організації ліцензування у сфері криптографічного захисту
інформації;
– керівні документи щодо технічного захисту інформації з обмеженим
доступом;
– теоретичні основи криптографії, організацію симетричних і
асиметричних криптографічних систем та основні стандарти у цій галузі;
– особливості експлуатації і технічного обслуговування ЗКЗІ, надання
послуг у галузі криптографічного захисту інформації;
– організацію системи електронного підпису та інфраструктуру
відкритих ключів;
– використання сучасних криптографічних засобів захисту інформації
на машинних носіях, засобів організації захищених каналів зв'язку;
– способи вирішення типових прикладних завдань, пов'язаних із
захистом електронної пошти, електронної комерції, бездротових мереж і
організацією захищеного документообігу;
– типові схеми застосування систем криптографічного захисту
інформації в процесі захисту інформації з обмеженим доступом;
– порядок організації ліцензування діяльності підприємств, установ і
організацій у сфері охорони державної таємниці;
– документацію щодо національної системи стандартизації, що діє в
галузі технічного захисту інформації (ТЗІ).
Фахівець повинен вміти:
– установлювати, настроювати та здійснювати експлуатацію систем
криптографічного захисту інформації;
– складати і вести необхідні документи щодо організації
криптографічного захисту інформації в організації;
– складати необхідний набір документів для отримання та продовження
ліцензій у сфері криптографічного захисту інформації;
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– діяти відповідно до Конституції та законів Україний й забезпечувати
їх виконання;
– дотримуватися обмеження, виконувати зобов'язання і вимоги до
службової поведінки, не порушувати заборони, які встановлені законодавством
України у сфері захисту інформації;
– розуміти сутність і значення інформації у своїй професійній
діяльності, усвідомленням небезпеки погроз, що виникають у цьому процесі,
умінням дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки;
– застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, у тому
числі технологію електронного документообігу;
– підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для належного
виконання посадових обов'язків;
– запобігати загрозам безпеці інформації, що містить відомості, складові
державної таємниці, на об'єктах інформатизації;
– застосовувати способи і засоби реалізації загроз безпеці інформації та
їх джерела;
– методи і процедури виявлення загроз безпеці інформації на об'єктах
інформатизації;
– методи оцінки ступеня небезпеки загроз безпеці інформації на
об'єктах інформатизації;
– порядок організації технічного захисту інформації, що містить
відомості, складові державної таємниці, на об'єктах інформатизації;
– засоби захисту інформації від різного виду загроз безпеці інформації;
– порядок оформлення технічної документації щодо захисту інформації
на об'єкті інформатизації;
– методи контролю і оцінки стану ТЗІ на об'єкті інформатизації;
– порядок віднесення відомостей до державної таємниці, їх
засекречування та розсекречування;
– права власників інформації у зв'язку з її засекреченням;
розпорядження відомостями, що становлять державну таємницю;
– порядок організації захисту інформації, що становить державну
таємницю, в органах виконавчої влади України, органах місцевого
самоврядування, організаціях та установах;
– вимоги режиму секретності при створенні та оформленні секретних
документів;
– види, способи і технології обліку секретних документів;
– вимоги режиму секретності під час роботи виконавців із секретними
документами;
– планувати роботу з комплексного захисту інформації, що становить
державну таємницю;
– планувати вжиття заходів щодо ТЗІ;
– організувати роботи щодо виявлення загроз безпеці інформації на
об'єктах інформатизації;
– організувати і проводити роботи щодо комплексного захисту
інформації на об'єкті інформатизації;
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– організувати контроль і оцінку стану ТЗІ, оформляти акти
контрольних перевірок, аналізувати результати перевірок та розробляти
пропозиції щодо підвищення ефективності застосування заходів ТЗІ.
Фахівець повинен володіти навичками та основними прийомами:
– роботи з нормативними правовими актами у сфері ТЗІ конфіденційної
інформації на підприємстві, в установі та організації;
– роботи з правовими базами даних по об'єктах захисту, загроз безпеці
інформації на підприємстві, в установі та організації;
– розробки необхідних документів в інтересах організації робіт із ТЗІ
конфіденційної інформації;
– захисту інформації із застосуванням криптографічних методів захисту.
Фахівець повинен мати такі вузькопрофесійні особистісні якості:
– інформаційні (здатність і готовність до використання інформаційних
ресурсів, зокрема, вміння шукати, аналізувати, перетворювати, застосовувати
інформацію для вирішення проблем).
– комунікативні (здатність і готовність до власне комунікацій,
соціальної взаємодії, зокрема, вміння ефективно співпрацювати з іншими
людьми).
– компетентнісні (вирішення проблем, готовність до вирішення проблем
і технологічна компетентність, яка, зокрема, об'єднує вміння, що належать до
наукового методу пізнання).
– самоорганізація (вміння ставити цілі, планувати, відповідально
ставиться до власного здоров'я, що дає змогу повністю використовувати
особистісні ресурси);
– самоосвіта (готовність конструювати і здійснювати власну діяльність
протягом усього життя, забезпечувати успішність і конкурентоспроможність).
IV. Якості, що перешкоджають ефективному виконанню
професійної діяльності:
• аморальність;
• нетактовність,
• безпринципність;
• балакучість;
• швидка стомлюваність;
• запальність, імпульсивність;
• недисциплінованість;
• неорганізованість;
• нерішучість, ригідність;
• нездатність глибоко осмислювати те, що відбувається;
• нездатність зіставляти й аналізувати факти;
• невміння протистояти зовнішнім впливам (нерішучість );
• невміння зберігати таємницю;
• відсутність інтересу до виконуваної роботи;
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• відсутність схильності до роботи з документами;
• відсутність фізичної і психічної витривалості;
• відсутність почуття обов’язку;
• дратівливість, імпульсивність;
• вузькість кругозору.
V. Деонтологічні зобов'язання захисника інформації
• гуманність;
• дисциплінованість;
• доброчинність;
• патріотизм;
• порядність,
• відповідальність.
• принциповість;
• самомотивація;
• самоорганізованість (уміння організовувати свій робочий час та ін.);
• самостійність;
• стриманість;
• справедливість;
• прагнення до самовдосконалення;
• терплячість;
• терпимість;
• чесність;
• почуття власної гідності;
• сумлінність.
Однак головним є глибоке усвідомлення фахівцем проблем і мотивів
належної поведінки, основоположних принципів, норм поведінки у різних
ситуаціях, відповідальність за якість своєї роботи і за збереження та
вдосконалення своїх знань і навичок, їх зв'язок з патріотичними почуттями,
офіцерською честю і гідністю. Фахівець повинен сприймати вимоги до
спеціальних знань, умінь, вузькопрофесійних особистісних якостей як таких,
що не нав'язані ззовні.
VI. Інші можливі сфери застосування компетентностей цієї
предметної сфери
Робота в банках, охоронних агентствах, деяких недержавних наукових
установах та виробничих підприємствах, що відчувають потребу захисту
комерційної,
наукової,
виробничої
та
особистої
інформації
від
несанкціонованого доступу.
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Додаток В
Нормативно-правові документи,
які регламентують освітні процеси у сфері організації захисту інформації з обмеженим доступом
Документ

Закони
України

Укази
Президента
України

Назва документу
«Про освіту»
«Про оперативно-розшукову діяльність»
«Про інформацію»
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
«Про Національну систему конфіденційного зв'язку»
«Про основи національної безпеки України»
«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»
«Про захист персональних даних»
«Про доступ до публічної інформації»
«Про вищу освіту»
«Про Положення про технічний захист інформації в Україні»
«Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України»
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в
Україні»
«Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти»
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»
«Про забезпечення подальшого розвитку вищої освіти в Україні»

Прийнято
1991
1992
1992
1994
2002
2003
2007
2010
2011
2014
06.10.2000
ғ 1120/2000
17.02.2004
ғ 99/2004
04.07.2005
ғ1013/200
31.12.2005
ғ1312
20.03.2008
ғ244/2008
25.09.2008
ғ857/2008
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«Про Доктрину інформаційної безпеки України»
«Про схвалення національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
Програми
Постанови
Кабінету
Міністрів
України

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
Державна Національна програма «Освіта» – Україна ХХІ століття»
«Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні»
«Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»
«Про розроблення державних стандартів вищої освіти»
«Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти»
«Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на
2007–2010 роки»
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра
Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних
працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
Про затвердження порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти

Розпорядження КМ
України
Накази

Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки
Про схвалення Концепції Державної цільової програми "Наука в університетах" на
2008–2012 роки
Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах

23.04.2008
ғ 37
25.06.2013
ғ344/2013
2013
1993
08.10.1997
ғ 1126
20.01.1998
ғ 65
07.08.1998
ғ 1247
31.12.05
ғ1312
08.08.07
ғ1016
27 .08.2010
ғ 787
13.04 2011
ғ 411
14.12.2011
ғ1283
12.07.06
ғ396-р
18.08.2007
ғ548-р

2.06.93р.
ғ161
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Міністерства Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення
31.07.98
освіти і науки
підготовки фахівців з вищою освітою
ғ 285
України
Про внесення змін та доповнень до Рекомендацій щодо розроблення навчальних
12.10.2004
програм навчальних дисциплін
ғ 492
«Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації
23.01.2004
навчального процесу»
ғ 48
«Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в
23.01.2004
системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 роки»
ғ49
Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих
01.12.2006
навчальних закладах III та IV рівнів акредитації»
ғ422
Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її
13.07.2007
інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року
ғ 612
Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти
11.10.2007
ғ897
Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо05.05.2008
кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
ғ374
24 травня 1997 року ғ 507
Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента
9.07.2009
ғ 642
Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно16.10.2009
трансферної системи
ғ 943
Скасовано наказ МОН ғ 774 від 30.12.2005 р., який зобов’язував усі університети
24.09.2014
впровадити кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій
20.04.2012
ғ 488/ 225
Рішення МОН
Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи
21.03.2008
Положення
Про реорганізацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
1993
Про організацію екстернату у вищих навчальних закладах
1995
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Лист МОН
Накази
Служби
безпеки
України

Стандарти

Про державний вищий навчальний заклад освіти
Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти
Про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти
Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків
основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів
Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III
та IV рівнів акредитації
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра
Про національну систему рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів

1996
1996
1996
1998

Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)
«Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що
є власністю держави»
«Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Службі
безпеки України»
«Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Службі
безпеки України»

2001
17.08.2006
ғ 549

«Зміни до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Службі безпеки
України»
ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ОСВІТНЬОКВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
– 6.170103 «Організація захисту інформації з обмеженим доступом»
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Захист інформації. Технічний захист інформації.
Основні положення. ДСТУ 3396.0-96

2002
2006
2010
2012

14.06.2011 ғ
231
21.08.2012
ғ 40
12.04.2013 ғ 1
51
2010

1997
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ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Захист інформації. Технічний захист інформації.
Порядок проведення робіт. ДСТУ 3396.1-96
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Захист інформації. Технічний захист інформації.
Терміни та визначення. ДСТУ 3396.2-97
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ Політика інформаційної безпеки (ВS 7799)

1997

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ Стандарт інформаційної безпеки (ISO/IEC 17799)

2005

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ Сертифікація менеджменту інформаційної безпеки
(ISO/IEC 27001)
Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED – 97: International Standard
ClassificationofEducation/UNESCO, Paris).

2007

1997
1999

2011
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Додаток Г
Особистісні якості, знання, навички та деонтологічні зобов’язання
фахівця із організації захисту інформації з обмеженим доступом
«Особисті здібності», серед яких доцільно виокремити:
1) домінуючий спосіб мислення:
- аналітичне мислення (здатність аналізувати, синтезувати, зіставляти
факти, робити логічні висновки);
- вербальні здібності (уміння правильно і зрозуміло висловлюватися);
- високий рівень розвитку дедуктивного мислення (уміння мислити від
загального до часткового);
- образне понятійне мислення;
- вибірковість уваги (здатність вибирати потрібну інформацію з безлічі
отриманої);
2) особистісні якості:
вимогливість до себе і людей;
високий рівень розвитку волі;
високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги (здатність
протягом тривалого часу зосереджуватися на одному важливому виді
діяльності);
- витриманість;
- витривалість;
- висока психічна й емоційна стійкість;
- високий рівень розвитку короткочасної і довгострокової пам'яті;
- ініціативність;
- наполегливість,
- цілеспрямованість;
- методичність;
- спостережливість;
- організованість;
- практичність;
- упевненість у собі;
- завзятість;
- урівноваженість;
3) інтереси:
- законодавче та нормативно-правове регулювання захисту інформації;
- вітчизняна історія;
- історія та теорія інформаційних загроз і методів запобігання їм;
- теорія кодування і декодування інформації з метою її захисту від
несанкціонованого доступу;
- теорія і практика застосування програмно-технічних засобів для
запобігання несанкціонованому доступу до інформації і збереження її
цілісності.
4) схильності:
- аналітичні здібності;
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- математичні здібності;
- педантичність (особлива увага приділяється деталям);
- схильність до роботи з документацією;
- зібраність;
- здатність аналізувати і зіставляти факти;
- уміння прогнозувати ситуацію;
- уміння слухати людей;
- вміння переконувати;
- уміння зберігати таємницю.
5) Фахівець має знати:
– методи організаційного та правового забезпечення захисту інформації з
обмеженим доступом;
– основні принципи, моделі та методи захисту;
– законодавчу базу України та відомчі нормативні акти (накази) у сфері
захисту інформації;
– основи українського законодавства, що регламентує використання
засобів криптографічного захисту інформації ;
– порядок організації ліцензування в галузі криптографічного захисту
інформації;
– керівні документи з технічного захисту класифікованої інформації;
– теоретичні основи криптографії і основні стандарти у цій галузі;
– особливості експлуатації і технічного обслуговування засобів
криптографічного захисту;
– стан та засоби організації електронного підпису;
– вирішення типових прикладних завдань, пов'язаних із захистом
електронної пошти, електронної комерції, бездротових мереж і організацією
захищеного документообігу;
– порядок організації ліцензування діяльності підприємств, установ і
організацій у сфері захисту державної таємниці;
– документи національної системи стандартизації, що діють у галузі
технічного захисту інформації;
– порядок віднесення відомостей до державну таємницю, їх
засекречування та розсекречування;
Ғ права власників інформації у зв'язку з її засекреченням; розпорядження
відомостями, що становлять державну таємницю;
– порядок організації захисту інформації, що становить державну
таємницю, в органах виконавчої влади України, місцевого самоврядування,
організаціях та установах;
– вимоги режиму секретності при створенні та оформленні секретних
документів;
– види, способи і технології обліку секретних документів;
– вимоги режиму секретності при роботі виконавців із секретними
документами;
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6) Фахівець повинен вміти:
Ғ діяти у відповідності з Конституцією України, (перелічити Закони) і
забезпечувати їх виконання;
Ғ дотримуватися обмеження, виконувати зобов'язання і вимоги до
службового поводження, не порушувати заборони, які встановлені
законодавством України у сфері захисту інформації;
Ғ розуміти сутність і значення інформації у своїй професійній
діяльності, усвідомлювати небезпеку погроз, що виникають у цьому процесі,
дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки;
Ғ застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, у тому
числі технологію електронного документообігу;
Ғ здатність підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для належного
виконання посадових обов'язків.
Ғ виявляти загрози безпеки інформації, що містить відомості, складові
державну таємницю, на об'єктах інформатизації;
Ғ оцінювати ступень небезпеки загроз безпеки інформації на об'єктах
інформатизації;
Ғ застосовувати засоби захисту інформації від різного виду загроз
безпеки інформації;
Ғ планувати роботи по комплексному захисту інформації, що становить
державну таємницю;
Ғ
встановлювати,
настроювати
та
експлуатувати
системи
криптографічного захисту інформації.
Ғ складати і вести необхідні документи по організації криптографічного
захисту інформації в організації.
Ғ складати необхідний набір документів, для отримання та продовження
ліцензій у сфері криптографічного захисту інформації
Ғ організувати роботи по виявленню загроз безпеки інформації на
об'єктах інформатизації;
Ғ організувати і проводити роботи по комплексному захисту інформації
на об'єкті інформатизації;
Ғ організувати контроль і оцінку стану технічних засобів захисту
інформації,
Ғ оформляти акти контрольних перевірок, аналізувати результати
перевірок та розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності
застосування заходів ТЗІ.
7) Фахівець повинен володіти навичками та основними прийомами:
Ғ роботи з правовими базами даних по об'єктах захисту на підприємстві,
в установі, в організації;
Ғ розробки необхідних документів в інтересах організації робіт по
захисту інформації;
8) Якості, що перешкоджають ефективному виконанню професійної
діяльності:
- аморальність;
- нетактовність,
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- безпринципність;
- балакучість;
- швидка стомлюваність;
- запальність, імпульсивність;
- недисциплінованість;
- неорганізованість;
- нерішучість, ригідність;
- нездатність зіставляти й аналізувати факти;
- невміння протистояти зовнішнім впливам;
- невміння зберігати таємницю;
- відсутність інтересу до виконуваної роботи;
- відсутність схильності до роботи з документами;
- відсутність фізичної і психічної витривалості;
- відсутність почуття морального обов’язку .
- відсутність патріотизму;
- вузькість кругозору.
9) Деонтологічні зобов'язання захисника інформації
- гуманність;
- дисциплінованість;
- добросовісність;
- патріотизм;
- порядність,
- відповідальність.
- принциповість;
- самомотивація;
- самоорганізованість (уміння організовувати свій робочий час);
- самостійність,
- стриманість;
- справедливість;
- прагнення до самовдосконалення;
- терплячість;
- чесність;
- почуття власної гідності;
- сумлінність.
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Додаток Д
Довідки про впровадження
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