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1. НАУКА – ПРАКТИцІ

Управління будь-яким процесом, у тому числі на-
вчально-виховним, зазвичай відбувається за такими 
типовими етапами-функціями [1; 2]:
оцінка обставин → планування → прогнозування → 

→ прийняття рішення → виконання рішення → 
→контроль та облік → корекція виконання рішень.

Серед перерахованих функцій управління прий-
няття рішень (ПР) відіграє особливу роль і воно є 
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більш узагальненим, аніж інші функції управління. 
Адже дійсно, будь-яку з них можна розглядати як ти-
пову задачу ПР (ЗПР), що розв’язується під час реалі-
зації різних функцій управління навчально-виховним 
процесом (НВП). Саме тому визнано, що ПР є голов-
ною функцією будь-якого менеджменту [3]. Однак, 
організатори і учасники НВП не завжди приділяють 
належну увагу процесу ПР, оскільки у свідомості діє 
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принцип так званого «плоского максимуму», який 
полягає в тому, що за наявності дискретного набору 
можливих рішень у переважній більшості випадків 
стає очевидно, яке саме з них краще або вибір того чи 
іншого рішення серед них має незначні наслідки для 
особистості, яка ПР (ОПР) [4]. У подальшому діяль-
ність учасників НВП у загальному випадку буде роз-
глядатися як безперервний ланцюг рішень, що розроб- 
ляються та реалізуються в явних та неявних формах.

Згідно з [5; 6], під прийняттям рішень розуміти-
мемо цілеспрямований акт емоційно-вольового вибо-
ру однієї з декількох стратегій, альтернатив, наслід-
ків, результатів тощо шляхом перетворення вихідної 
інформації, коли ситуація невизначена. Дійсно, нау-
ково-педагогічний працівник (педагог, викладач, нав- 
чальний майстер тощо) вибирає методи, технічні за-
соби, педагогічні прийоми навчання, приймає рішен-
ня щодо оцінювання знань, проявляє емоції і навіть 
волю, виставляючи негативну оцінку, унаслідок чого 
студент може бути не лише позбавлений стипендії, 
але і відрахований з ВНЗ тощо. З іншого боку, ті, хто 
навчаються, здійснюють свої вибори щодо відвіду-
вання занять, виконання домашніх завдань, участі в 
роботі на заняттях, загально-факультетських або ву-
зівських заходах тощо.

Розглядаючи прийняття рішень у НВП, зупини-
мось на типовому уявленні циклу цих процесів, що 
були запропоновані Т. Пітерсом та Р. Уотерменом [7]:

проблемна ситуація → формулювання проблеми → 
→ постановка цілі → пошук альтернативи →  
→ вибір критеріїв → оцінка альтернативи →

→ прийняття рішення → реалізація рішення → 
оцінка рішення.

При цьому слід привернути увагу до того, що 
будь-якій ЗПР властиві такі атрибути: 

1)  ОПР – науково-педагогічний працівник, декан, 
завідувач кафедри, керівництво навчального закладу, 
ті, хто навчаються та ін. – несе відповідальність за  
наслідки власних рішень;

2)  множина змінних, значущість яких обирається 
учасником НВП. Їх можна назвати керуючим впливом 
чи стратегіями;

3)  множина змінних, значущість яких залежить 
від вибору стратегій, що називають вихідними змінни-
ми – характеристиками;

4)  множина змінних, значущість яких не регулюєть- 
ся ОПР. Ці змінні можуть бути визначеними під час 
розв’язання певної задачі, тоді їх називають параметра-
ми. В інших випадках вони можуть змінюватися неза-
лежно від ОПР і тоді вони є зовнішнім середовищем;

5)  заданий часовий інтервал, на якому здійснюєть-
ся ПР у певній проблемній ситуації: тривалість нав-
чання у ВНЗ; обсяг навчального матеріалу з певної 
навчальної дисципліни; час, що встановлюється МОН 
України для здійснення певних заходів у навчаль- 
ному закладі;

6)  математична модель ЗПР, що містить співвід-
ношення, які пов’язують стратегії та параметри задачі 
з вихідними змінними;

7)  обмеження, що відображають вимоги, які вису-
ваються задачею (державні чи міжнародні стандарти 
навчання);

8)  цільова функція (критерій оптимальності), що 
надає можливість оцінювати рішення.

Зауважимо, що мета НВП як системи визначаєть-
ся різними способами. Якщо взяти за основу відпо-
відні державні стандарти, то НВП може розглядатися 
з точки зору різних цілей, задовольняючи їх певною 
мірою. Ця міра називається характеристикою систе-
ми стосовно цілі та визначається у термінах так зва-
ної характеристичної функції [8].

Нехай χ – це множина навчальних контурів управ-
ління системи «науково-педагогічний працівник – 
студент (навчальна група)», що відрізняється певни-
ми властивостями (наприклад, рівнями навчальних 
досягнень (РНД) тих, хто навчається), які визнача-
ють поняття мети НВП, тобто бажаного кінцевого 
результату (БКР). Тоді характеристична функція χ  
має вигляд:

  [ ]1,0χχ:ω →× ,  (1)

де ( )x,xω  – ступінь відповідності поточного ста-
ну досліджуваної системи цільовій (ідеальній) системі.

Характеристичну функцію χ зручно визначати 
функцією відстані:

 
  

+→× Rχχ:δ   (2)
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де ( ) ( ) χy,x,y,xδmaxy,xδm ∈= .
На основі наведеного та основних положень теорії 

складних систем керування НВП може бути формалі-
зовано з урахуванням таких передумов [9–12 та ін.]: 

1)  НВП функціонує у часі і в кожний його момент 
знаходиться в одному з множини можливих станів;

2)  НВП взаємодіє з зовнішнім середовищем, уна-
слідок чого на його вхід надходять відповідні сигнали;

3)  НВП реагує на вплив зовнішнього середовища 
шляхом видачі вихідних сигналів;

4)  стан НВП у кожний момент часу визначається 
попередніми станами та вхідними сигналами, що над-
ходять в даний момент часу та раніше; 

5)  вихідний сигнал в даний момент часу визна- 
чається станом НВП, а також вхідними сигналами, що 
належать до даного і попереднього станів.

Нехай Т – це множина моментів часу t, у яких 
розглядається НВП, Tt∈ ; S – множина його можли-
вих станів. Кожний із можливих станів у загальному 
випадку описується набором характеристик ii Ss ∈ , 

k,1i = , де Si – задані множини характеристик.
Множина станів S визначається як прямий де-

картовий добуток множин Si, що утворюють про-
стір станів системи: S=S1×S2×...×Si×...×Sk. У загаль-
ному випадку стан системи s(t) у момент часу t є  
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точка s декартового простору S з координатами 
s1×s2×...×si×...×sk.

Множину вхідних сигналів х позначимо як Х, х∈X .
Вхідний сингал, що надходить до системи в тепе-

рішній час t, позначимо через х(t). Цей сигнал опису-
ється набором характеристик iXx∈ , m,1i = , де Xi – 
задані дискретні чи безперервні множини. За таких 
умов прямий добуток виду Х1×Х2×...×Хm можна назва-
ти простором вхідних сигналів, де вхідний сигнал x є 
точкою з координатами х=х(х1, х2, ..., хm). Множині Х 
належать усі вхідні сигнали х(t), а також сигнал, що 
означає його відсутність в момент t.

Відображення X=L(t), що ставить у відповідність 
кожному t∈T деякий сигнал x∈X, називають вхідним 
процесом L(t).

Множину вихідних сигналів за аналогією з вхід-
ною позначимо через Y, y∈Y. Вихідний сигнал y(t), що 
видається системою в момент часу t, описується набо-
ром характеристик y1, y2, ..., yn ( ii Yy ∈ , n,1i = , де Yi –  
задані множини). Тоді прямий добуток Y1×Y2×...×Yn 
буде простором вихідних сигналів.

Відображення y=K(t), що ставить у відповідність 
кожному x∈X деякий сигнал y∈Y, будемо називати ви-
хідним процесом K(t).

Для визначення поведінки системи в будь-який 
момент часу необхідно ввести співвідношення між 
станом системи та вихідним сигналом у заданий мо-
мент часу t та станом системи і вихідними сигналами 
у момент часу, що передував t. Перед розглядом цих 
співвідношень необхідно зауважити, що більшість 
динамічних систем керування, до яких відноситься 
і НВП, можуть бути віднесеними до класу так зва-
них систем без післядії. З цього витікає, що НВП як 
система без післядії характеризується тим, що його 
стан та поведінка у майбутньому визначається лише 
теперішнім станом і не залежить від минулих станів. 
У реальних системах післядія має місце, однак вона 
не розповсюджується на відносно великий проміжок 
часу. Тому під час аналізу НВП можна вибрати вели-
чину елементарного періоду Δt таку, що при переході 
від теперішнього часу t0 до моменту t0+Δt вплив стану 
системи в момент часу t0–Δt на її стан в момент t0+Δt 
не буде помітним.

Системи без післядії бувають двох типів: детер-
міністські та стохастичні. Для систем першого типу її 
поведінка може бути визначеною, якщо задані: опера-
тор руху М і оператор виходів N. 

Оператор руху М визначає динаміку переходу сис-
теми з одного стану в інший:

   ( ) ( ) ( )[ ]t
tL00 0

x,t;ts,t,tMts = ,  (4)

де s(t0) – начальний стан s(t0)∈Z,  t0∈T;

( ) 0

t
L tt , x  – ділянка виходу процесу, що відпові- 

дає інтервалу (t0, t).
При фіксованих значеннях t0, s(t0), ( )ttL 0

x,t  опера-
тор М реалізує відображення s=М(t) або s=s(t) мно-
жини Т у множину S, яку називають рухом системи. 

Сукупність впорядкованих пар (t, s) для усіх t0∈T, де s 
визначається заданим рухом s=s(t), називається фазо-
вою траєкторією системи. Сукупність точок простору 
s, що відповідають в силу відображення s=s(t) усім t∈T, 
називається траєкторією систему у просторі станів.

Оператор М має відповідати таким основним 
умовам:

а) рефлексивності: ( ) ( )[ ] ( )tsx,t;ts,t,tM t
tL010 0
= ;

б) однозначності: 
( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]2

10

t
tL121

t
tL010 x,t;ts,t,tMx,t;ts,t,tM = , 

де Tt0 ∈ , ( ) Sts 0 ∈ , ( ) Sts 1 ∈ , ( ) 2

1

t
tLx,t  – результат зчле-

нування ділянок вхідного процесу ( ) 1

0

t
tLx,t  і ( ) 2

1

t
tLx,t .

Оператор N визначає динаміку вихідних сигналів 
системи:

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]ts,tNx,t;ts,t,tNty 1

0

t
tL00 == .  (5)

 
Необхідно зазначити, що вихідні сигнали не 

обов’язково можуть генеруватися в кожний момент 
часу t. Тому припускається, що множина Y вміщує 
в собі і пустий сигнал Y∅, що відповідає відсутності 
вихідного сигналу в момент часу t. Оператори M i N 
об’єднуються у виді оператора F=M×N, який визна-
чається як оператор функціонування системи. Сукуп-
ність точок [s(t), y(t)] простору S×Y, що відповідають 
усім t0∈T визначається як траєкторія функціонуван-
ня. Функціонування стохастичної системи без після-
дії визначається впливом випадкових факторів. Тому 
для опису поведінки такої системи вводиться поняття 
випадкових операторів:

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]





=

=
∗

∗

2

1
t
tL000

ω;ts,tNty

ω,x,t;ω,ts,t,tMts
o ,  (6)

де ω0 , ω1, ω2 – випадкові події, що належать прос-
тору випадкових подій W яким відповідають імовір-
нісні міри ( )0s ωP

0
, ( )1s ωP , ( )2y ωP .

У процесі фіксації показників ω1 і ω2 систему на-
зивають системою з випадковими станами. Якщо ж 
фіксовані ω0 і ω1 , то йдеться про систему з випадкови-
ми виходами. Коли фіксовані  ω0 і ω2, то маємо систе-
му з випадковими переходами.

Динаміку стохастичної системи у просторі ста-
нів можна описати поведінкою випадкового процесу  
s(t, ω) з областю значень станів системи S.

Застосований математичний апарат описує, за-
гальні закономірності, властиві процесам функціону-
вання дидактичних систем керування. Його практич-
не застосування з урахуванням принципів системного 
аналізу та критеріїв цілеспрямованої поведінки сис-
тем ПР [5; 9] здійснене у розробленій нами струк-
турній моделі системно-інформаційної кваліметрії в 
управлінні НВП (рис. 1).

Модель на рис. 1 враховує особливості фізичної 
суті досліджуваних процесів [13], акцентує увагу на 
кваліметрії та ПР і має три модулі:

1)  загальне управління НВП у ВНЗ;
2)  етапи управління та прийняття рішень;
3)  системно-інформаційна кваліметрія.
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Рис. 1.  Структурна модель системно-інформаційної кваліметрії в управлінні процесами 
розвитку академічної обдарованості
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НАУКА – ПРАКТИцІ

Перший модуль на рис. 1 є вершиною ієрархіч-
ної структури моделі і перебуває під впливом вимог 
держави, суспільства та ринку праці, що є системо-
утворюючим чинником організації та управління 
НВП, спрямованим на підготовку конкурентоздатно-
го фахівця високого рівня освіченості. Тому система 
управління НВП повинна бути цілеспрямованою і за-
довольняти критеріям цілеспрямованої поведінки ПР 
(ієрархія підцілей, вибір засобів, повернення, уник-
нення повторів, споживання). Цим і забезпечується 
ефективність планування і безпосереднього управ-
ління НВП [14].

Особливо слід привернути увагу до такого крите-
рію цілеспрямованої поведінки, як критерій споживан-
ня, який базується на постулатах теорій корисності, по-
треб і задоволення, а також відповідає уявленням ОПР 
в НВП, ступеню корисності (бажаності, значущості, 
прийнятності) дидактичних альтернатив, об’єктів, 
заходів тощо, з яких здійснюється вибір. Наведене 
враховуюється у третьому модулі моделі управління  
(рис. 1) у процесі кваліметрії таких реперних показни-
ків і характеристик управління і ПР в НВП, як:

 – РНД (шляхом побудови відповідних функцій 
належності лінгвістичної змінної «РНД» як нечітких 
моделей кваліметрії, а також порівняння академічних 
успіхів студентів у різних оціночних системах);

 – основні навчальні домінанти (ОНД), що фак-
тично відображають мотивацію на досягнення успі-
ху і рівні домагань (РД) учасників НВП, які є відпо-
відно найкращим показником мотивації на навчання 
та критерієм адекватності самооцінки. Кваліметрія 
вказаних показників здійснюється шляхом побудови 
оцінних функцій корисності для закритих (за обмеже-
ною кількістю точок) і відкритих (за формально необ-
меженою кількістю точок) ЗПР;

 – системи переваг учасників НВП (на множині 
показників та характеристик НВП, а також аналізу 
ефективності взаємодії учасників НВП).

Перелічені кваліметричні показники системно- 
інформаційно забезпечують ефективність функціону-
вання другого модуля моделі на рис. 1.

Варто зазначити, що ефективність функціонуван-
ня першого досліджуваного модуля управління НВП 
забезпечується реалізацією основних (остаточної 
мети, єдності, зв’язаності, модульної перебудови, іє-
рархії, функціональності, розвитку, децентралізації, 
невизначеності, вимірювання, ефективності, креатив-
ності, рефлексивності) і додаткових (зовнішнього се-
редовища, повноваження, організованості, чутливос-
ті, згортки) принципів системності.

Модуль системи управління НВП ВНЗ, що роз-
глядається, охоплює такі ланки: керівництво закладу 
освіти, науково-педагогічні працівники (педагоги), 
студенти. Особливістю їх функціонування є самоор-
ганізація. Це відображено відповідними зворотними 
зв’язками, що замикаються самі в собі на відповідних 
блоках. Зворотний зв’язок для субмоделей першого 
модуля передбачає застосування проактивних (пре-
вентивних) моделей їх функціонування і дозволяє  

реалізувати системний принцип «зняття невизначенос-
ті». Зазначений принцип полягає у тому, що прогнозу-
ється найгірший розвиток проблемної ситуації у НВП, 
який буде перешкоджати досягненню БКР, а потім 
за рахунок оберненого зв’язку у міркуваннях повер- 
таються по початкової позиції для розроблення комп-
лексу заходів з запобігання такої небажаної ситуації.

Діяльність керівництва визначається структурою 
ВНЗ, умовами, цілями і задачами його функціону-
вання, матеріальними ресурсами, що є у розпоря-
дженні, особистісними якостями, які впливають на  
процес ПР тощо.

Педагогічні працівники володіють не лише про-
фесійними знаннями та навичками навчально-вихов-
ної діяльності, а й особистісними якостями, оціню-
вальними критеріями, комунікативністю, мотивацією, 
умовами, цілями і задачами, а також самооцінкою. 
Вищенаведене дозволяє визначити особливості при-
йняття ними рішень у процесі виконання професій-
них обов’язків.

Студенти (слухачі, школярі) під час навчання  
мають: оволодіти знаннями, уміннями та навичками, 
демонструвати мотивацію на навчання та дисциплі-
новану поведінку, чітко уявляти умови, цілі і задачі 
навчання. Їх особистісні якості, у тому числі само-
оцінки, навчальні домінанти і рівні домагань також 
суттєво впливають на прийняття рішень.

Ще раз зазначимо, що основне функціональне при-
значення складових процедури управління ВНЗ – це 
безперервне ПР, етапи якого детально розглянуто у 
другому модулі загальної моделі на рис. 1. Оскільки 
проблема у НВП виникає, коли поточні результати ква-
ліметрії, управління та ПР не відповідають бажаним 
(цільовим), а проблемна ситуація розглядається з по-
зицій принципів системного аналізу і критеріїв ціле-
спрямованості, то відповідна модель проблемної ситу-
ації утворюється кортежем, складові якого враховують 
можливі чинники впливу на проблемну ситуацію [15].

Другий модуль на рис. 1 охоплює етапи управлін-
ня та ПР і містить такі складові: оцінювання проблем-
ної ситуації, планування, прогнозування, прийняття 
рішень, виконання рішень, моніторинг і корекція ви-
конання рішень, оцінка проблемної ситуації.

Оцінювання проблемної ситуації враховує мно-
жину альтернатив з яких має бути здійснений вибір, 
показники та критерії ефективності, невизначеності, 
раціональності, переваги та відношення до ризику 
осіб, які приймають рішення в управлінні НВП тощо.

Планування НВП передбачає врахування нор-
мативних документів, навчальних планів, ресурсів 
тощо. Цей етап «планування» є функцією управ-
ління НВП, тому його введено у відповідну модель  
(рис. 1). Вважатимемо, що планування – це заздале-
гідь передбачуваний та обміркований порядок, сис-
тема дій, заходів, послідовність і терміни виконання 
робіт для досягнення певної мети НВП [16–19].

Зазначений етап розглядається з позицій ціліс-
ності навчання та виховання, що має безперервно 
відбуватися у НВП, охоплюючи безліч сполучень  
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відповідних контрольованих показників, що вимірю-
ються. Досягнення високих результатів у підготовці 
студентів суттєво залежить від якості планування 
НВП, яке будучи спрямованим на безперервну реалі-
зацію явища едукації, має забезпечувати не лише ло-
гічну архітектоніку і обґрунтований зв’язок між нав-
чальними дисциплінами, логіку їх викладення, але і 
людський чинник, кваліметрія якого за визначеними 
показниками має безперервно відбуватися у ВНЗ. Та-
ким чином, відбувається нарощування знань, умінь та 
навичок студентів (когнітивна компетенція), а також 
формування в них спектру соціально-гуманітарних 
компетенцій.

Ефективність планування забезпечується за таких 
головних умов: 

1) керівна ланка ВНЗ володіє інформацією щодо 
кваліметричних показників моніторингу загально ву-
зівського стану та тенденцій результатів навчально-
виховної діяльності; 

2) науково-педагогічний колектив володіє ін-
формацією щодо кваліметричних показників РНД та 
мотиваційних чинників студентів; 

3) вибір оптимальних шляхів та заходів досяг-
нення поставлених задач.

Етап «прогнозування» уявляється нами з позицій 
проактивності (превентивності) [20; 21]. Спираючись 
на постулати Віктора Франкла, фундатора зазначеного 
поняття, та Стівена Р. Кові, який активно сприяв роз-
витку цього поняття та запровадженню у практику 
функціонування гуманістичних систем, необхідно за-
значити, що йдеться про головну властивість людської 
натури. В. Франкл створив точну карту, на основі якої 
почав розвивати перший і основний навик, що допома-
гає особистості добиватися високих результатів всупе-
реч зовнішнім умовам. Це навик проактивності (або 
самостійності), що містись два додатки: активність і 
відповідальність. Франклом доведено, що проактивна 
людина прагне стати суб’єктом, а не об’єктом дії, її 
поведінка обумовлена власними рішеннями, а не об-
ставинами. Вона здатна підпорядковувати емоції меті, 
проявляти ініціативу і відповідати за себе. Проактивні 
люди відповідальні за те, що з ними відбувається. Їхні 
вчинки є результатом свідомого вибору, заснованого 
на абсолютних цінностях, що ними визнаються, а не 
продиктовані обставинами та/або емоціями. Отже, 
між проктивністю та інтернальністю можна постави-
ти знак рівності, що позитивно впливає на процеси 
ПР і докладно розглянуто у праці [5]. Вищенаведене 
пояснює необхідність розгляду у досліджуваній моде-
лі блоку «прогнозування» з позицій проактивності та 
передбачувати при його реалізації якість професіона-
лізму педагогічних працівників та студентів.

Особливість етапу «ПР» на рис. 1 полягає у не-
обхідності врахування простору середовища, що 
пов’язано з класифікаційними ознаками ЗПР у НВП, 
які визначаються за ознаками складності, динаміч-
ності та невизначеності. Важливими є критерії ра-
ціональної поведінки систем вироблення рішень 
(прийнятності, оптимальності, адаптивності) [6].

Побудова ефективної системи управління якістю 
НВП вимагає вирішення трьох завдань:

1) формування цільових показників-індикаторів 
якості НВП;

2) порівняння досягнутого рівня показників-інди-
каторів з цільовими (нормативними) і оцінка на осно-
ві цього порівняння якості навчального процесу;

3) вироблення керуючих дій на умови і чинники, 
що визначають досягнуту якість з метою мінімізації 
відхилень.

Перелічені завдання розв’язуються у процесі ре-
алізації безперервного моніторингу НВП (черговий 
етап управління та ПР другого модуля на рис. 1), де 
методи контролю визначаються, спираючись на тео-
рію якості продукції: вимірювальний, реєстраційний, 
експертний, розрахунковий, диференціальний, комп-
лексний, змішаний тощо. Це дозволяє провести ефек-
тивну кваліметрію встановлених реперних показни-
ків та характеристик НВП.

Корекція виконання рішень передбачає додаткову 
оцінку і аналіз проблемної ситуації.

Третій модуль – системно-інформаційна кваліме-
трія, що охоплює процедури, методи, технології отри-
мання вірогідних кількісних і якісних результатів ви-
мірів рівнів сформованості компетентності студентів. 
Спектр цієї компетенції утворюється операційно-тех-
нологічними, соціальними, когнітивними, мотивацій-
ними, поведінковими, етичними частинними компо-
нентами. Для трьох з них (когнітивних, мотиваційних, 
поведінкових) побудовано ефективні кваліметричні 
моделі [15], що є проактивними і системно-інформа-
ційними. Тому вони дозволяють здійснити ефективне 
вимірювання встановлених для контролю показників і 
характеристик НВП, що потрібні для забезпечення на-
лежного управління та ПР. Відповідні кваліметричні 
моделі базуються на принципах застосування дидак-
тичних властивостей відомих шкал вимірювання та 
бальних шкал, що враховують постулати когнітивної 
психології, теорії задоволення, теорії можливостей, 
теорії корисності, різноманітних мотиваційних та по-
ведінкових теорій, а також теорії ПР, системного ана-
лізу і теорії ігор. Це дозволило побудувати квалімет-
ричні моделі виявлення РНД студентів, їх ОНД та РД.

Уперше, спираючись на рівні пропусків занять, 
пропонується застосовувати розроблені кваліметрич-
ні моделі управління організацією НВП за показника-
ми раціонального розподілу аудиторного і самостій-
ного навантаження студентів. До переліку моделей 
нами включено також моделі кваліметрії рівнів не-
дисциплінованості, систем переваг, нечітких відно-
шень. При цьому потрібно вказати на кваліметричну 
модель оцінювання ефективності функціонування 
діади «науково-педагогічний працівник – студент», в 
основу якої покладено принцип аллоцентризму.

Таким чином, узагальнюючи отримані і розгля-
нуті нові наукові результати з розробки методоло-
гічних основ системно-інформаційної кваліметрії в  
управлінні НВП, необхідно вказати на наступні най-
більш суттєві положення.
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НАУКА – ПРАКТИцІ

1. На основі методів системного аналізу і крите-
ріїв цілеспрямованості розроблено структурну мо-
дель системно-інформаційної кваліметрії в управлін-
ні НВП, що враховує особливості фізичної сутності 
досліджуваних процесів. Модель відрізняється від 
відомих моделей управління НВП тим, що акцентує 
увагу на кваліметрії та ПР, що пронизують всі етапи 
управління.

2. Сформульовано поняття «системно-інформацій-
на кваліметрія», під яким розумітимемо системно орга-
нізований збір якісно-кількісної інформації про дидак-
тичні показники, потрібні для ПР в управлінні НВП.

3. Розширено теорію і методологію педагогічних 
досліджень шляхом комплексної адаптації методів сис-
темно-інформаційного аналізу для потреб кваліметрії 
НВП. Подальші дослідження слід проводити в напря-
мах розробки і експериментальної перевірки кваліме-
тричних субмоделей управління НВП під час розвитку 
академічної обдарованості тих, хто навчається.
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