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Анотація: 
Розглянуто когнітивну модель активізації професійно-орієнтованої 

підготовки учня базуючись на методах інформатики, системного аналізу та 
психології. 
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Summary: 
This article examines the cognitive model of implementation of professional 

orientation for students based on methods of information, systemic analysis and 
psychology. 
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Актуальність: Зростаючі вимоги до персоналу виробничих підприємств, 

організацій, адміністративно-управлінського персоналу, держаних службовців, 
які виконують свої обов’язки в ситуації напруженій кризою і конфліктами, 
вимагають нових підходів до їх взаємодії на всіх рівнях ієрархії техногенно-
соціальної та регіональної структур. Це відповідно ставить задачу підвищення 
професійного рівня підготовки і перепідготовки кадрів для всіх рівнів 
виробництва і управління [1-2]. 

Постановка задачі активізації навчального процесу. 
Розглянемо системну модель задачі активного навчання на основі 

інформаційної та когнітивної концепцій. Схема включає наступні компоненти: 
 блок формування стратегічних цілей конкретного виробництва, яка є 

основою функціонального управління інтегрованою виробничою системою (1, 
4); 

 блок генерації локальних цілей і стратегій управління виробництвом 
(2); 

 блок формування професійних вимог до кадрів на здатність 
розв’язувати цільові завдання виробництва (3); 

 блок формування навчальних планів згідно вимог для ІВС (5); 
 блок формування ієрархічної структури процесу навчання (6); 
 блок формування стратегій розв’язання проблемних задач виробництва 

(7), яким повинні володіти оперативні працівники; 
 блок, який забезпечує інформаційну структуру профорієнтаційного 

процесу навчання (8); 



 комплексна схема процесу навчання та оцінювання знань та 
професійного рангування (9-12). 

 
Рис.1 Системна модель задачі активного навчання 
 
Модель когнітивних компонент навчання 
Результатом процесу навчання особистості студента, учня у майбутній 

професійній діяльності є досягнення рівня професійного мислення. 
Мислення виступає як 
 досягнення раціонального рівня оцінки ситуацій і прийняття рішень; 
 спосіб формування пізнавальних, оцінювальних і практичних дій в 

певній професійній діяльності; 
 орієнтація суб’єкта навчання на об’єктивність, вміння узагальнювати 

предметні знання в систему; 
 когнітивна і креативна продуктивність; 
 цілеорієнтованість дій. 
Мислення особистості виступає у наступних аспектах: 
 осягаючий розум – інтелект; 
 практичний розум – раціональна цілеспрямована воля; 
 ментальний пафос розуму – раціональний рівень емоційності в процесі 

прийняття рішень в екстремальних ситуаціях та конфліктах; 
 когнітивний аспект – в процесі розв’язання складних задач і проблем. 
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Засоби організації і управління процесом навчання та основні принципи 
формування стратегій ґрунтуються з одного боку на структурній організації 
предметно-орієнтованої області з другого – на когнітивних і 
психофізіологічних характеристиках особистості [1-2]. 

Основні принципи когнітивної активності: 
 соціально-психологічна відповідальність та здатність людини до 

специфіки навчання; 
 принцип свідомої навчально-пізнавальної активності і 

цілеспрямованості в навчанні на свідомому когнітивному рівні; 
 принцип відповідності інтелектуальних здібностей та свідомої 

навчально-пізнавальної активності цілям навчання; 
 принцип відповідності структури навчального процесу і предметно-

орієнтованої області психології сприйняття, уяві, розумінню, засвоєнню 
навчального матеріалу когнітивною «Я» - системою особистості учня; 

 принцип наочності навчання через словесно-образне сприйняття знань, 
яке є активатором, умовно-збуджуючим фактором через візуалізацію (схеми, 
креслення, таблиці, мультимедіа). 

 
Когнітивна активність учня ВПТУ 
Взаємозв’язок рівня знань і когнітивної активності учня при розв’язання 

задач визначає: 
 міра навчально-пізнавальної самостійності (здатність цілеспрямовано 

засвоювати і структурувати новий матеріал в певній предметно-орієнтованій 
області); 

 міра якості засвоєного навчального матеріалу та здатність 
використовувати його до формування стратегій і планів розв’язання 
проблемних ситуацій і задач. 

Процес навчання носить циклічний характер, з нарощенням бази знань, 
умінь, запам’ятовування матеріалу, його структуризації і усвідомлення (рис. 2). 

 

Рис. 2 Модель «Я-системи» особистості учня 
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Принцип системної активації 
Основні принципи системності при формуванні стратегій освоєння нових 

предметно-орієнтованих знань: 
 Принцип систематичності і послідовності в навчанні будується згідно 

схеми дидактичної логіки (рис. 3); 
 Принцип проблемності навчання будується на розв’язанні задач 

(конкретних, ситуативних), на попередньому знаковому базисі і умінні 
генерувати стратегії та розв’язувати задачі з використанням творчого 
інтелектуального потенціалу; 

 Принцип процедурності і логіки пошуку нових рішень будується на 
основі аргументування правильних рішень, побудови логічних ланцюгів і 
планів прийняття рішень, знаходження недоліків, виявлення протиріч і 
невизначеностей, самостійної цілеорієнтованої діяльності з забезпечення 
процесу розв’язання задач і формування нових знань. 

 

 
Рис. 3 Схема дидактичної логіки процесу навчання 
 
Управління колективом учнів 
Управління колективом учнів в процесі навчання та психологічні і 

когнітивні аспекти їх поведінки ґрунтується на системних методах досягнення 
стратегічних цілей відповідно сформованих групою, командою, які є 
психологічно сумісними. 

 
Принципи колективності навчання та виявлення факторів впливу. 
На основі цього принципу формується група, команда як одне 

цілеорієнтоване функціональне ціле (оперативні групи), для реалізації 
перспективних виконавчих, управлінських груп, об’єднаних однією 
стратегічною метою. Учасники навчального процесу повинні усвідомлювати 
загально-групові цілі, забезпечувати свою частку для досягнення успіху 
команди на основі координаційних стратегій, сприятливого планування дій, 
взаємозамінності і толерантності. 

Принципи взаємозв’язку на циклі «Навчання   практика» 
віддзеркалює зв'язок навчання з специфікою предметно-орієнтованою областю 
діяльності, що забезпечує сприйняття реальних об’єктів через ідеальні моделі 
та ситуації, пов’язуючи когнітивні процеси набуття знань з їхнім фізичним 
відображенням [1]. 
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Відповідно до цих вище наведених принципів будується модель простору 
[IQ×Tц] – інтелектуальний потенціал – час циклу навчання, в якому можна 
виділити наступні області когнітивного потенціалу, набутого в процесі 
профорієнтованого навчання (рис. 4): 

 Початкова область IQ – контингенту учнів Vp з лініями Lmin, Lmax 
– росту КР, 

 (V+,Vs,V-) – області росту когнітивного потенціалу в процесі 
навчання; 

 (Vz, max IQ, min KP) – рівні ієрархічного розшарування по IQ і KP – 
когнітивного потенціалу в процесі основного циклу навчання; 

 Vstab (KP) – області стабільного набутого когнітивного потенціалу в 
процесі циклу навчання; 

 Vd – область мінімального рівня знань з деградаціційним 

потенціалом. 
 
Рис. 4 Схема простору когнітивного потенціалу, де KP – когнітивний 

потенціал; T1 – час початкового циклу навчання (t1-t0); T2 – час основного циклу 
навчання (t2-t1); T3 – час повного циклу навчання (tц-t0). 

 
Для підтвердження концепції були опрацьовані дані успішності групи 

учнів від початкового циклу до завершення, які наведені на Рис. 5-6, табл. 1. 
 
Відповідно до проведеного аналізу можна виділити тритичні термінальні 

точки, в яких буде мінімальний і максимальний розкид балів успішності групи, 
що свідчить про її когнітивну групову ментальну структуру. Як видно з 
діаграми траєкторії оцінок, для підгруп є певні стабільні тенденції, які мають 
характер (рис. 7, таб. 2): 

 лінійного росту когнітивного потенціалу на циклі навчання; 
 початковий високий бал і поступова деградація успішності; 
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 середній бал, стабільний розвиток, ріст потенціалу на кінцевому етапі 
навчання. 

 
Висновок: Розглянуто методи побудови когнітивних моделей активізації 

процесу навчання на повному циклі професійної освіти, висвітлено особливості 
траєкторій зміни рівня оцінок, показано що на певних інтервалах циклів 
навчання виділяються області групової самоорганізації і координації поведінки. 
Дана методика може бути використана для побудови ефективних навчальних 
програм і стратегій ведення навчального процесу. 
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