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доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Житомирського держ авного 
університету імені Івана Франка

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК 
ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Система освіти в сучасній українській державі знаходиться сьогодні в 
стані постійного реформування й оновлення як у змістовому, так і в 
структурному контексті. Після переходу вітчизняної системи освіти на 
егупеневу модель зросли й вимоги до організації та змістового наповнення 
науково-дослідженої роботи студентів, адже магістр став першим науковим 
рівнем, що передбачає цілеспрямовану підготовку майбутніх фахівців як 
науковців-дослідників.

Майбутній фахівець, у тому числі й вчитель фізики й математики в 
результаті навчання в університеті має оволодіти навичками самостійного 
виконання науково-дослідних проектів. Такого роду діяльність вимагає 
широкої освіченості й сформованої системи знань з природничо-математичних 
га психолого-педагогічних наук; вміння коректно формулювати дослідницькі 
завдання й вирішувати їх з урахуванням сучасних досягнень у галузі 
природничо-математичних дисциплін; вміння доцільно обирати методи 
дослідження, виходячи з поставлених перед ним завдань; навички аналізу й 
осмислення результатів науково-дослідної роботи; навички дослідної роботи у 
сучасному віртуальному просторі, із залученням інформіаційних технологій; 
знання й уміння реалізувати результати науково-дослідної діяльності у 
практичній роботі педагога чи фахівця в галузі математики, фізики, 
інформатики.

Студентська науково-дослідна робота в університегі організовується і 
спрямовується кафедрами та науковим студентським товариством (НСТ).

Важливі значення для зростання ефективності науково-дослідної роботи 
студентів має її організаційне й інформаційне забезпечення У 2010 році в 
університеті оновлено Положення про студентське наукове товариство та 
створено окрему сторінку студентського наукового товариства на сайті 
університету. Протягом року на кожному факультеті та інституті плідно 
працювало 40 наукових гуртків та 137 проблемних груп, що є складовою
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У процесі дослідження було створено сайт з застосуванням технології ВеЯ 
2.0 на прикладі освітнього порталу, відбувся ретельний аналіз роботи сайту в 
різних умовах, на різних типах браузерів, а також перевірка роботи всіх 
посилань, правильного відображення картинок та HTML-блоків, тестування на] 
присутність будь-яких помилок, починаючи від граматичних, закінчуючи 
програмними. Основним завданням ZDU PROJECT є зацікавленість студента та 
викладача в оптимізації навчального процесу, щоб учні вони могли відвідуваті 
організовані заняття, читати офіційні документи, проходити професійно 
розроблені курси на базі Web-інтерфейсу, переглядати викладені викладачами 
файли і читати рекомендовані ними підручники - і щоб все це було зручно д л я  
застосування користувачами.
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викладач кафедри прикладної математики та інформатика

ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ЯК ПРИКЛАДНОЇ 
НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

У процесі вивчення системного аналізу необхідно проаналізувати причини 
та фактори, які зумовили його становлення та розвиток як прикладної наукової 
методології, також окреслити роль та місце в сучасних галузях наукових знань, 
в сферах прикладної діяльності, а також схарактеризувати вплив на розвиток 
цивілізації. Необхідність даного підходу обумовлена найвизначнішими 
досягненнями людства у XX столітті, такими як: дослідження ядерник 
процесів,освоєння та використання атомної енергії, розвиток та застосуванні) 
авіації, освоєння космосу, розробка та масове впровадження обчислювальної 
техніки, інформаційних технологій і світової мережі Інтернет. Для створенні 
таких результатів свій вагомий внесок надали різні науки, які охоплювали 
велику кількість галузей наукових знань та історичних етапів. Ці науки були 
зароджені ще в Стародавньому світі, а деякі з них почали прогресивні, 
розвивалися саме в XX столітті до яких належать: кібернетика,

108



системотехніка, дослідження операцій, інженерія, теорія систем та системний 
аналіз.

Метою даної публікації є: відобразити роль та значення наукових 
результатів, що були поштовхом та методологічним підґрунтям для 
становлення системного аналізу; охарактеризувати основні напрямки та етапи 
розвитку системного аналізу; виділити тенденції росту системного аналізу як 
прикладної наукової методології в умовах сьогодення.

Для досягнення поставленої мети дослідження будемо розглядати поряд з 
іншими найважливішими напрямками науки та техніки, які мали великий вплив 
на становлення цивілізації в кожний з етапів. Дивлячись на те, що саме у XX 
століття у світі відбулися найбільш вагомі зміни, докладніше розглянемо 
процеси XX століття, що вплинули на розвиток, стан та тенденції розвитку 
системного аналізу як прикладної наукової методології. Але спочатку дещо 
окреслимо джерела появи системного аналізу.

Слово "система" (організм, ціле, складене з частин) виникло в Стародавній 
Греції близько 2000 років тому. Давні вчені (Арістотель, Демокріт, Платон та 
Інші) розглядали складні тіла, процеси та міфи світобудови як складові з різних 
систем. Далі розвиток системного аналізу відбувається під впливом різних 
філософських поглядів, теорій про структуру пізнання і можливості прогнозу 
(Ііскон, Гегель, Ламберт, Кант, Фіхтета інші).

Епоха зародження основ системного аналізу була характерна розглядом 
найчастіше систем фізичного або філософського походження. При цьому 
моегулат Арістотеля: "Важливість цілого понад важливості його складових" 
імінився згодом на новий постулат Галілея: "Ціле пояснюється властивостями 
Ного складових" [1].

Виділимо основні етапи формування системного аналізу як прикладної 
наукової методології від XX століття до сьогодення.

Першим етапом становлення системного аналізу є поява та формулювання 
основних ідей системного мислення, який належить до першої половини XX 
століття. Наведемо’ перелік фундаментальних учень [5, с. 25]: «Вчення про 
іносферу таї поступовий перехід у ноосферу» В.І. Вернадського (1893-1918) 
|4| «Загальна організаційна наука, або тектологія» О.О. Богданова (1913 1929) 
111; «Загальна теорія систем» Л. фон Берталанфі (1934-1949) [2]; «Кібернетика 
«Гю управління і зв’язок у тварині та машині» Н. Вінера (1948) [9];
1 ІраксеологіїГ» Т. Котарбинського (1930-1940) [8].

Детально праці О.О. Богданова, Л. фон Берталанфі, Н. Вінера,
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Т. Котарбинсього проаналізовано у праці [6]. У своїх роботах Л. фон Берталанфі 
[2] та Н. Вінер [9] описали нову ідею про перехід до дослідження загальних 
властивостей, які є притаманними для різних типів об’єктів. В даних працях 
уявлення про об’єкт об’єкт системного дослідження відповідає ідеї 
В.І. Вернадського.

Таким чином, на даному.етапі були опубліковані ідеї, створені окремо 
одна від одної, які створили теоретичного базису системного мислення для і 
нового наукового напрямку, названого «системний аналіз».

Насгупний етап розгортався на тлі наростаючої військової загрози у 30-ті 
роки та бойових дій Другої світової війни в 40-х роках XX століття. Саме за цих 
обставин постала задача підвищення обороноздатності. В це період з ’явилася 
праітгичіна необхідність швидкого розв’язку складних системних задач, які були 
обмежені часом, практично-допустимою похибкою та від яких залежала 
реальність. У 1940 році було надруковано «Посібник для конструкторів» [7]. На 
жаль, лише вузькому колу фахівців були відомі методологічні засоби 
розв’язання організаційних та технічних системних задач. Метод програмно- 
цільового планування узагальнив основні ідеї та принципи апробованих 
емпіричних засобів. Це період вважається етапом емпіричного формування 
системної методології.

Наступний етап розвитку системного аналізу відбувся після закінчення 
Другої світової війни до 70-х років XX століття. З ’являється якісно нова задача 
пов’язана з ліквідацією наслідків війни та зміною економічної орієнтації на 
вирішення завдань мирного часу при обмеженому фінансуванні та кількості! 
інших природних ресурсів, а також незначною кількістю кваліфікованих 
працівників. Саме вона об’єднала різні країни для її подолання, першим кроком 
якого було створення міжнародної організації ООН (1945 р.) та ЮНЕСКО 
(1946 р.). Було строго обґрунтовано на основі системного аналізу та створена 
модель на ЕОМ результатів випробувань ядерної зброї, що підтверджувала 
глобальну екологічну катастрофу на Землі внаслідок продовження ядерних 
досліджень. 27 червня 1954 року було запущено першу у світі АЕС потужністю 
5 МВт. Наступним досягненням стало освоєння космосу, а саме 4 жовтня 1957 
року запуском першого у світі штучного супутника Землі, першим у світі 
польотом у космос 12>квітня 1961 року людини -  Ю.О. Гагаріна, 21 липня 1969 
року американські астронавти США Н. Армстронг і Е. Олдрін висадилися на 
Місяць. Наступним важливим .досягненням стало створення обчислювальної 
техніки. Перша в світі ЕОМ була створена у США (1948 р.), перша в
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Європі -  у Великобританії (1951 р.), а перша ЕОМ у континентальній часині 
Європи та СРСР -  в Україні (1952 р.), винайдено персональний комп’ютер(1976 
р.). Усі ці машини ‘ дуло орієнтовано на широку сферу застосування, що 
відкрило принципово нові можливості для розв’язання складних задач у різних 
галузях практичної діяльності. З ’явилася потреба в розв’язанні нових задач із 
різних наукових напрямів. Таким чином була потреба в створенні нових наук — 
теорію алгоритмів, теорію програмування, теорію обчислювальних систем та 
інші.

Цей етап характеризується надзвичайно стрімким розвитком цивілізації та 
синхронним розвитком теорії системного аналізу і практики системних 
досліджень. Створено принципово нові галузі -  атомна енеріетика га 
космонавтика.

Наступний етап розвитку системного аналізу триває від початку 80 х років 
минулого століття до сьогодення. Він характеризується глобалізацією світових 
процесів і загроз. Серед проблем створених Інтернетом є: проблеми захисту 
інформації, інтелектуальної власності, транзакцій них відомостей тощо, а також 
проблеми комп’ютерних вірусів, різноманітного навмисного несанкціонованого 
впливу на комп’ютери. Також загострюється проблема глобальної екологічно 
катастрофи, спричиненої господарською діяльністю людини. Провідним 
принципом системних досліджень даного етапу стає глобалізація 
досліджуваних проблем. Головною метою є досягнення розвитку всіх елементі 
цивілізації, при якому зріст будь-якого елемента світової системи не 
залежатиме від інших. Щоб досягти поставлену мету потрібно вирішити 
методологічну кризу. Доцільно сформувати структуру методології системного 
аналізу. Таким чином він розглядається як етап глобалізації системної 
проблематики.

Системний аналіз являє собою важливий об’єкт методологічного 
дослідження і наукового направлення, яке розвивається швидкими темпами. 
Разом з тим, виникають деякі труднощі, адже загальноприйняте розуміння 
ключових понять проблематики та методології системного аналізу відсутнє. 
Разом із тим вражає факт надзвичайно широкого й швидкого поширення 
системних досліджень у найрізноманітніших галузях науки та практики. На 
сьогодні майже не зустрічаються наукові розробки в різних областях 
управління, в яких би системний аналіз залишили без уваги. Тому його буде 
доречно не тільки розглядати як ефективний метод вивчення об’єктів та 
процесів управління, але’ й використовувати при вивченні та
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дослідженні різноманітних соціальних, педагогічних та інших об’єктів та 
процесів.
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Науковий керівник  -  Постова С. А., 

викладач кафедри прикладної математики та інформатики

СИСТЕМНІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ПРАКТИКИ
Системність є невід’ємною властивістю практичної та інноваційної 

діяльності людини. Зростання інтересу до системних досліджень зумовлено 
глибокими якісними змінами в науково-технічному та соціально-економічному 
розвитку цивілізації, які пов’язані з безперервним ускладненням технічних 
засобів і технологій виробництва, з появою принципово нових видів з-ехніки, з 
посиленням взаємозв’язку і взаємозалежності явиш і процесів різної природи: 
економічних, соціальних, екологічних, технологічних та інформаційних 
[4, с. 41].

Як відомо, інновація -  це результат інвестування інтелектуального 
рішення в розроблення та отримання нового знання щодо покращення сфер 
життя людей (технологій; організаційних форм існування соціуму, таких як 
освіта, управління, організація праці, обслуговування, наука, інформатизація та 
ін.) і подальший процес впровадження цих знань у виробництво, із фіксованим 
отриманням додаткової цінності: прибутку, лідерства, пріоритету, докорінного 
поліпшення, якісної переваги, креативності, прогресу [1].
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