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РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ" ЯК ЧИННИК 

ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ? КОМПЕТЕНЦІЇ 

На початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються 
загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, 
які визначають розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності. 
Глобальні суспільні зрушення мають систематичний, швидкий, 
незворотний характер. Вони зумовлені науково-технічним прогресом, 
швидкою інформатизацією та комп'ютеризацією, демократизацією 
суспільного життя у більшості країн світу. 

119 



Найбільш відповідальною в цих умовах є роль освіти. Саме освіта 
має безпосередній та найбільший вплив на особистість і суспільство. 

В умовах переходу до постіндустріального суспільства важливого 
значення набуває формування високорозвиненого та ерудованого в певній 
галузі знань спеціаліста. Специфікою цього процесу часто є становлення 
світогляду молодої людини, а також розвиток конгруентної особистості, її 
аналітичних, креативних здібностей. З іншої сторони, з розвитком 
науково-технічного прогресу збільшується запит на людей із технічним 
мисленням. Тому головним завданням української освіти в сучасних 
інтеграційних процесах є забезпечення відповідності кадрів 
висококваліфікованих фахівців до швидко змінюваної матеріально-
технічної бази виробництва. Це, своєю чергою, актуалізує питання про 
логічну культуру мислення студента як майбутнього фахівця, його 
здібність до самостійного навчання, вміння досягати поставленої мети в 
контексті різноманітних сучасних реформ освіти. 

Здатність здійснювати аналіз певного виду діяльності або процесу 
для вирішення кола професійних завдань з допомогою різноманітних 
методик та засобів автоматизації, підтримки прийняття рішень становлять 
сутність аналітичної компетентності. Аналітична компетентність 
необхідна для вирішення кваліфікаційних фахових завдань як одним із 
ключових складників професійної компетентності сучасних фахівців 
міжнародної інформації. Вона є головним компонентом здатності 
теоретизувати, знаходити причинно-наслідкові зв'язки між явищами, 
становить основу загальних здібностей і необхідна для успішного освоєння 
людиною різних видів діяльності. У психолого-педагогічній літературі під 
аналітичними здібностями розуміють наявність у людини схильності 
виявляти суттєві зв'язки та відношення між різними елементами 
інформації, здатності на основі аналізу конкретної ситуації будувати її 
цілісний образ. На підставі досліджень, проведених С. М. Шевченком, 
деякі автори, зокрема С. Рубінштейн, О.Тихомиров, А. Ждан, А. Реан, 
Л. Столяренко, М. Гриньов зазначають, що аналітичне мислення є 
основним інструментом наукового пізнання. Більшість учених визначають 
його як таке мислення, що здійснюється за допомогою логічних операцій, 
відповідно до яких явища та предмети розглядаються за окремими та 
спільними ознаками [1]. 

Аналітичні навички відображають нашу здатність розуміти та 
вирішувати проблеми з використанням інформації, якою ми володіємо. Ці 
навички є надзвичайно важливими для нашого професійного, соціального 
та інтелектуального життя. В результаті, студенти мають вагомі підстави, 
хотіти поліпшити або розвинути свої аналітичні навички. Але в той же час 
це не так просто. 



Аналітична діяльність в узагальненому вигляді складається з певних 
етапів: 

1) виокремлення реального об'єкта з навколишнього середовища та 
виділення взаємодії системи з неї, результатом чого є структурна модель; 
2) визначення елементів системи для забезпечення виявлених властивостей 
системи, результатом чого є визначення властивостей системи та 
властивостей окремих частин; 

3) встановлення взаємодії виявлених елементів системи, результатом 
чого стає логічна структура системи; 

4) пояснення властивостей системи як цілого, емерджентних 
властивостей та підсистем; 

5) визначення функцій елементів та підсистем у виявленій логічній 
структурі системи; 

6) визначення цілей системи у термінах виявлених функцій 
елементів та підсистем, для чого необхідно співвідношення станів системи 
та зовнішнього середовища; 

7) виявлення перемінних системи, що припускають зміни та 
парламентів, які можна лише спостерігати, але не цілеспрямовано 
змінювати, результатом якого є виникнення завдань керування системою 
для виведення її у термінальний стан; 

8) вплив на систему з метою виведення системи у заданий цільовий 
стан [5]. 

Здатність до аналізу - корисна якість, яка може стати в нагоді і на 
робочому місці, і в повсякденному житті. Для розвитку аналітичних 
здібностей, загалом, потрібно аналізувати. Причому не тільки вирішувати 
завдання, які вимагають аналітичного підходу, а й намагатися 
застосовувати подібні способи підходу до проблем, у повсякденному 
житті. 

У статті висвітлимо деякі методи розвитку аналітичних здібностей, 
які б могли використовуватися викладачами ВНЗ на лекціях та практичних 
заняттях та студентами для самовдосконалення. 

По-перше виконуйте математичні завдання. Рішення математичних 
задач є одним з найбільш поширених способів поліпшення аналітичних 
навичок. Математика дуже логічна наука і задачі з математики 
сгруктуровані таким чином, що в результаті, математичні задачі є одним з 
найпростіших способів покращити аналітичні здібності. 

По-друге використовуйте у навчальному процесі мозкові штурми. 
Одним з прикладів таких навчальних елементів є логічні головоломки. 
Логічні головоломки розрізняються і включають в себе кросворди, загадки, 
судоку і багато іншого. Зрештою, мозкові штурми представляють собою 



цікавий спосіб активно розвивати свої аналітичні навички, весело 
проводячи час. 

По-третє приєднуйтесь до дискусійний клубів. Це ще один дієвий 
спосіб поліпшити аналітичні навички. 

Так само існують так звані пасивні техніки розвитку аналітичних 
знань. Одна з найважливіших речей у розвитку аналітичних навичок - це 
створення міцної бази знань. Чим більше ви накопичуєте знань, і чим 
більше ви знаєте про світ, тим більше інструментів та інформаційних 
технологій ви використовуєте при вирішенні завдань. 

Аналітична діяльність фахівця у процесуальному контексті є 
постійно змінюваним процесом виконання процедур, що забезпечуються 
відповідними аналітичними здібностями: 

- отримання знань у процесі мислення; 
- застосування та формування нових понять та ментальних 

(інтелектуальних) моделей; 
- виключення та перетворювання існуючих ментальних моделей; 
- формалізація ментальних моделей; 
- застосування ментальних моделей для вирішення проблеми, яка 

виникла; 
- інтерпретація результатів моделювання; 
- формування керуючих впливів на реальну систему. 
Для того, щоб успішно виконувати вищезазначені процедури, а в 

цілому - здійснювати аналітичну діяльність фахівець має 
характеризуватися особливими якостями, представленими 
інтелектуальними здібностями, креативністю, рефлексивністю, 
вмотивованістю, що ґрунтуються на специфічних професійних знаннях 
щодо сутності аналітики, рефлексивних механізмів, особливостей 
використання аналітичних та синтетичних процедур у професійній 
діяльності тощо. Отже, зміст професійної підготовки та післядипломної 
освіти фахівців має бути спрямованим на розвиток їх аналітичних 
здібностей, що передбачає впровадження як традиційних форм та методів 
навчання, спрямованих на усвідомлення сутності аналітичної діяльності, 
так і нетрадиційних, які активізують мисленнєву діяльність фахівців, 
стимулюють професійну рефлексивність, критичність, гнучкість щодо 
оперування вже існуючими ментальними моделями. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Шевченко С.М. Педагогічні умови формування аналітичного мислення 
студентів вищих технічних навчальних закладів // Педагогіка, психологія 



та медико-бюлопчш проблеми Этичного виховання i спорту. - 2007. - №3. 
- С . 151-154. 
2. Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и организация 
информационно-аналитической работы / П.Ю. Конотопов, Ю.В. Курносов. 
-М.: РУСАКИ, 2004.-512 с. 
3. Мамардашвили М. Эстетика мышления / М. Мамардашвили // 
Психология мышления / По ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.А. Спиридонова, 
М.В. Фаликман, В.В. Петухова. - М.: ACT: Астрель, 2008. - С. 580 - 593. 
4. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, 
П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов / Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев. -
М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - 840 с. 
5. Ярыгин О.Н. Аналитическая компетентность и уровни реализации 
аналитической функции управления: Монография / A.A. Коростелев, Н.Г. 
Пудовкина, О.Н. Ярыгин. - Тольятти, ТГУ, 2011. - 296 с. 

Ожема І. С. 
Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», 
Інститут філології та 
масових комунікацій, 
м. Київ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ в н з ДО СПІЛКУВАННЯ 

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

Вступ. Сучасний етап розвитку нашого суспільства,прагнення 
України ввійти в європейський простір, нові освітні стандарти до 
особистості фахівця, його здібностей та багато інших факторів 
зумовлюють потребу у висококваліфікованих спеціалістах,як у 
міжнародному просторі, таж і в Україні. Таким чином, все більше уваги 
приділяється проблемі викладання іноземних мов з урахуванням потреб 
майбутніх фахівців.Саме такі фахівці є більш мобільними і 
конкурентоздатними у виборі місця роботи. Володіння мовами сприяє 
зближенню народів і збільшує шанси молодих фахівців на досягнення 
бажаного в їхній професійній діяльності.Мегодично виправданою с, таким 
чином, комунікативно-психологічна підготовка з іноземної мови у вищому 
навчальному закладі (ВНЗ), що припускає формування в студентів 


