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Дисертаційна робота присвячена розробленню інформаційної 

технології підтримки прийняття кадрових рішень для закладів вищої освіти 

України як комплексу моделей і методів автоматизації процесу відбору 

кандидатів для підготовки викладачів і супроводження їх у процесі 

становлення та професійної діяльності. 

За результатами аналізу стану системи управління вищою освітою, яка 

склалася в Україні, зроблено висновок, що вона не в повній мірі відповідає 

сучасним вимогам, особливо на рівні окремих закладів вищої освіти (де 

управління здійснюється в «ручному» режимі). В них, в основному, 

реалізована авторитарна, жорстко регламентована організація процесу 

навчання, коли відношення між викладачем і суб’єктом навчання будуються 

на принципах домінування і підлеглості. Така система гальмує впровадження 

так званої педагогіки співпраці, в якій суб’єкт навчання теж визнається 

суб’єктом процесу навчання, і втілення нових концепцій навчання, які 

реалізують неперервність, інформатизацію та індивідуалізацію як основні 

перспективні напрямки розвитку системи освіти в Україні. До того ж, сучасні 

концепції навчання підвищують вимоги до основного суб’єкта процесу 
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навчання – викладача, потребують нових підходів до професійного відбору 

кандидатів. 

Визначено, що одним з можливих напрямів забезпечення високого 

кваліфікаційного рівня викладачів, здатних до самовдосконалення у процесі 

професійної діяльності, є створення системи підтримки прийняття кадрових 

рішень при відборі кандидатів на заміщення посад викладачів та навчання в 

аспірантурі. 

Визначено, що науково обґрунтований підхід до управління закладом 

вищої освіти не розглядає особистість самого викладача як одного із 

визначальних суб’єктів процесу навчання, а також шляхи вирішення 

кадрових питань. Трудомісткість процесу і відсутність зручного 

інструментарію для професійного відбору, який міг би мінімізувати 

суб’єктивність висновків про профпридатність, негативно впливають на 

якість прийнятих рішень. 

Метою дисертаційної роботи є підвищення якості прийняття кадрових 

рішень за рахунок вироблення обґрунтованих рекомендацій на основі 

розробленої інформаційної технології. 

Обґрунтовано напрямки та шляхи вирішення завдання підвищення 

якості відбору кандидатів на заміщення посад викладачів і для підготовки в 

аспірантурі та моніторингу їх професійної діяльності: 

- проаналізувати систему забезпечення підготовки кадрів вищої квалі-

фікації для закладів вищої освіти України; 

- розробити модель викладача закладу вищої освіти; 

- розробити метод кількісного оцінювання ступеня відповідності кан-

дидатів для підготовки викладачів закладів вищої освіти; 

- розробити метод моніторингу професійної діяльності викладачів за-

кладів вищої освіти; 

- розробити інформаційну технологію підтримки прийняття кадрових 

рішень щодо відбору кандидатів для підготовки викладачів та моніторингу їх 

професійної діяльності з візуалізацією результатів експертного оцінювання; 
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- перевірити та оцінити можливість практичного застосування інфор-

маційної технології для підтримки прийняття кадрових рішень та впровадити 

її у практику відбору кандидатів на заміщення посад викладачів і для підго-

товки в аспірантурі та моніторингу їх професійної діяльності. 

Об'єктом дослідження є процес відбору, підготовки і професійного ста-

новлення кандидатів на заміщення посад у різних галузях діяльності людини. 

Предметом дослідження є моделі і методи підтримки прийняття кадро-

вих рішень для закладів вищої освіти. 

Завдання, що вирішуються в процесі кадрового забезпечення, 

відносяться до класу завдань прийняття складних рішень в умовах 

невизначеності. З цієї точки зору були проаналізовані науково-методичні 

засоби, прийнятні до застосування в дисертаційних дослідженнях, і вибрані 

експертний метод приписування балів для вирішення завдань вибору, 

побудови моделі і вирішення завдань моніторингу професійної діяльності 

викладача закладу вищої освіти; шкали, використовувані при вирішенні 

завдань вибору; теорія нечітких множин, яку доцільно використовувати для 

формалізованого опису нечітких змінних; теорія ризику як наукова основа 

методу оцінювання ризиків прийняття управлінських рішень.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному. 

Удосконалено метод кількісного оцінювання ступеня відповідності 

кандидатів для підготовки викладачів за рахунок формалізації оцінних 

функцій експерта і процесу обробки даних засобами теорії нечітких множин, 

що, на відміну від відомих, дозволяє зіставляти результати оцінювання, 

отримані за різними шкалами, спрощує процедуру експертного оцінювання, а 

також забезпечує можливість усунення суб’єктивності при відборі. 

Удосконалено модель викладача закладу вищої освіти у складі моделей 

особистості та професійної діяльності як результат лінгвістичної обробки 

множини ознак, яка, на відміну від відомих, відбиває специфіку професійно 

значимих властивостей, необхідних кандидатам на заміщення посад 

викладачів і для підготовки в аспірантурі, та ознак професійної діяльності 
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викладачів і дозволяє розробляти професіограми (групи ознак спеціаліста) 

для будь-якої галузі діяльності людини. 

Дістав подальшого розвитку метод моніторингу професійної діяльності 

викладачів, що, на відміну від відомих, використовує зразкові показники 

якості окремих складових діяльності та дозволяє отримувати ранжирувані 

списки об’єктів порівняння для аналізу прийняття рішень. 

Удосконалено інформаційну технологію підтримки прийняття 

кадрових рішень для закладу вищої освіти шляхом відбору кандидатів для 

навчання в аспірантурі та заміщення посад викладачів, що використовує 

формалізовані описи методами нечітких множин процедур професійного 

відбору, а саме: 

- результатів оцінювання груп (підгруп) ознак із використанням даних 

експертного оцінювання ознак (одиночних показників якості), отриманих за 

будь-якою зі шкал, перерахованих до удосконаленої чотирибальної шкали за 

визначеними правилами; 

- результатів обробки даних у вигляді візуалізованих персонограм 

(значень оцінюваних ознак) кандидатів; 

- методу обробки результатів оцінювання (вивчення) кандидатів; 

- методу згортки векторів ознак, використовуваних для відбору, який 

дозволяє розраховувати узагальнений показник та порівнювати 

персоніфіковані дані кандидатів; 

- результатів обробки даних щодо кандидатів і рекомендацій особі, що 

приймає рішення. 

Розроблена технологія дозволяє підвищити якість прийняття кадрових 

рішень за рахунок вироблення обґрунтованих рекомендацій, що знижують 

ризик прийняття невірних рішень не менш ніж у два рази. 

Проведено оцінювання характеристик методу обробки даних 

розробленої інформаційної технології відбору кандидатів, а саме приведеної 

похибки та чутливості. Приведена похибка пропонованого методу забезпечує 

трикратну перевагу у порівнянні з ваговою обробкою середніх та медіанних 
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значень результатів оцінювання об’єктів порівняння, а чутливість забезпечує 

розрізнення об’єктів порівняння, якщо будь-яка одна з оцінок яких 

відрізняється на 0,01 бала. Оцінені характеристики пропонованого методу 

обробки даних є достатніми для застосування розробленої інформаційної 

технології на практиці. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

удосконалені модель і методи алгоритмізовані й доведені до практичної 

реалізації у вигляді програмного модуля, який не потребує спеціальної 

підготовки користувачів. Це дозволяє поліпшити якість відбору кандидатів 

для підготовки викладачів і опосередковано підвищити ефективність 

управління професійною діяльністю викладачів без залучення додаткових 

коштів.  

Отримані наукові та практичні результати підтверджені 

експериментами і можуть бути використані у дослідницьких роботах для 

експертного оцінювання об’єктів порівняння будь-якої природи, 

застосовуватися в роботі відділу кадрів при формуванні моделей фахівців та 

визначенні ступеню відповідності кандидатів заданим вимогам в 

автономному режимі або як елемент системи управління закладом, а також 

використовуватися в навчальному процесі закладів вищої освіти України при 

оцінюванні рівня знань суб’єктів навчання та у процесі моніторингу 

професійної діяльності викладачів. 

Ключові слова: інформаційна технологія, лінгвістична змінна, 

удосконалена чотирибальна шкала, модель фахівця, професіограма. 
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ABSTRACT 

 

Olena O. Novykova. Information technology support for the adoption of 

personnel decisions for higher educational institutions of Ukraine. – 

Qualification scientific paper, manuscript. 

 

Thesis for a Candidate Degree of Technical Sciences: Specialty 05.13.06 – 

information technologies. – National Academy of the National Guard of Ukraine, 

the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – V.N. Karazin Kharkiv National 

University, the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2019. 

 

The dissertation is devoted to the development of information technology 

supporting the adoption of personnel decisions for higher educational institutions 

of Ukraine as a set of models and methods for automating the selection process for 

the preparation of teachers and their support in the process of formation and 

professional activities. 

As a result of the analysis of the state of the higher education management 

system in Ukraine, it was concluded that it does not fully meet the current 

requirements, especially at the level of individual universities (where the 

management is carried out in «manual» mode). In them, basically, an authoritarian, 

rigidly regulated organization of the learning process is realized, when the 

relationship between the teacher and subject of learning is based on the principles 

of domination and subordination. Such a system inhibits the implementation of the 

so-called pedagogy of cooperation, in which the subject of learning is also 

recognized as the subject of the learning process, and the implementation of new 

learning concepts that implement continuity, informatization and individualization 

as the main promising directions of the development of the education system in 

Ukraine. In addition, modern teaching concepts increase the requirements for the 

main subject of the teaching process - the teacher, who need new approaches to the 

professional selection of candidates. 
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It is determined that one of the possible ways of ensuring the high 

qualification level of teachers capable of self-improvement in the process of 

professional activity is the creation of a system of support for the adoption of 

personnel decisions in the selection of candidates for the post of teachers and 

postgraduate studies. 

The aim of the thesis is to improve the quality of personnel decisions by 

forming informed recommendations based on the developed information 

technology. 

It is determined that the scientifically grounded approach to the management 

of a higher educational establishment does not consider the personality of the 

teacher himself as one of the determining subjects of the learning process, as well 

as ways of solving personnel issues. The complexity of the process and the lack of 

convenient tools for professional selection that could minimize the subjectivity of 

the findings on fitness, negatively affect the quality of the decisions taken. 

The directions and ways of solving the problem of improving the quality of 

selection of candidates for substituting the positions of teachers and for preparation 

in the postgraduate study and monitoring of their professional activity are 

substantiated: 

- to analyze the system of providing training of higher qualification 

personnel for institutions of higher education of Ukraine; 

- to develop a model of a teacher of a higher education institution; 

- to develop a method of quantitative assessment of the degree of 

correspondence of candidates for the training of teachers of higher education 

institutions; 

- to develop a method of monitoring the professional activity of teachers of 

higher education institutions; 

- to develop information technology to support for the adoption of personnel 

decisions on selection of candidates for the training  of teachers and monitoring 

their professional activity with visualization of the results of expert evaluation; 
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- to check and evaluate the possibility of practical application of information 

technology o support for the adoption of personnel decisions and to introduce it 

into the practice of selecting candidates for the post of teachers and for preparing 

postgraduate studies and monitoring their professional activities. 

The object of research is the process of selection, training and professional 

development of candidates for the posts in various areas of human activity. 

The subject of the research is the models and methods of supporting the 

adoption of personnel decisions for higher educational institutions. 

Tasks that are solved in the process of staffing, belong to the class of 

problems of making complex decisions in conditions of uncertainty. 

From this point of view, scientifically-methodical means acceptable for use 

in dissertation research were analyzed, and an expert method of assigning points 

was chosen to solve selection problems, build a model, and solve tasks of 

monitoring a professional activity of a higher education teacher; scales used in 

solving problems of choice; the theory of fuzzy sets, which is advisable to use for a 

formalized description of fuzzy variables; risk theory as a scientific basis for risk 

assessment of management decision-making. 

The scientific novelty of the results is as follows. 

The method of quantitative assessment of the degree of correspondence of 

candidates for the training of teachers through the formalization of evaluation 

functions of the expert and the process of data processing by means of the theory 

of fuzzy sets is improved, which, unlike the known, allows to compare the results 

of the evaluation obtained on different scales, simplifies the expert evaluation 

procedure, and also provides ability to eliminate subjectivity in the selection. 

The model of the teacher of higher education in the composition of the 

models of personality and professional activity is improved as a result of the 

linguistic processing of a set of features, which, unlike the known ones, reflects the 

specifics of the professionally significant qualities necessary for candidates to 

replace the positions of teachers and to prepare for postgraduate studies, and the 
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signs of the professional activity of teachers and allows to develop 

professionograms (group of signs of a specialist) for any field of human activity. 

The method of monitoring the professional activity of teachers is further 

developed, which, unlike the known ones, uses indicator quality indicators of 

individual components of activity and allows to receive ranked lists of comparative 

objects for decision analysis. 

Improved information technology support decision-making for higher 

education institutions by selecting candidates for postgraduate study and teacher 

positions, which uses formalized descriptions using fuzzy sets of professional 

selection procedures, namely: 

- results of assessment of groups (subgroups) of signs using data of expert 

assessment of signs (single quality indicators) obtained on any of the scales 

recalculated according to the improved four-point scale according to certain rules; 

- the results of data processing in the form of visualized personograms 

(values of the evaluated features) of candidates; 

- method of processing the results of evaluation (study) of candidates; 

- the method of convolution of vectors of features used for the selection, 

which allows you to calculate a generalized indicator and compare the personified 

data of candidates; 

- results of data processing on candidates and recommendations to the 

person who makes the decision. 

The developed technology allows to improve the quality of personnel 

decisions by forming sound recommendations that reduce the risk of making 

wrong decisions by at least two times. 

The characteristics of the data processing method of the developed 

information technology for the selection of candidates, namely the reduced error 

and sensitivity, were evaluated. The reduced error of the proposed method provides 

a threefold advantage in comparison with the weight processing of the average and 

median values of the results of evaluating the objects of comparison. The 

sensitivity of the proposed method provides the distinction between objects of 
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comparison, if any one of their assessments differs by 0,01 points. The estimated 

characteristics of the proposed data processing method are sufficient for the 

application of the developed information technology in practice. 

The practical significance of the obtained results lies in the fact that the 

improved model and methods are algorithmized and brought to practical 

implementation in the form of a software module that does not need special user 

training. This allows to improve the quality of selection of candidates for teacher 

training and indirectly improve the efficiency of professional management of 

teachers without attracting additional funds. 

The obtained scientific and practical results are confirmed by experiments 

and can be used in research robots for expert evaluation of objects of comparison 

of any nature. They can be used in the work of the personnel department when 

forming models of specialists and determining the degree of compliance of 

candidates with specified requirements in standalone mode or as an element of the 

facility management system. Also, the results can be used in the educational 

process of higher educational institutions of Ukraine in assessing the level of 

knowledge of subjects of education and in the process of monitoring the 

professional activities of teachers. 

Key words: information technology, linguistic variable, improved four-point 

scale, model of specialist, professionogram. 
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практ. конф., 18-19 березня 2015 р., Харків. – Харків, 2015. – С. 53–54. 

16. Новикова О. О. Мотив як складова професійного відбору / 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Однією з найважливіших 

передумов забезпечення високого рівня підготовки фахівців у будь-якій пре-

дметній галузі є кваліфікаційний рівень науково-педагогічних працівників 

(далі за текстом для спрощення – викладачів), який визначається відбором 

кадрів, рівнем їх підготовки та здатністю до самовдосконалення у процесі 

професійної діяльності. 

Аналіз законодавчих і керівних документів щодо побудови та завдань 

системи освіти в Україні [1–4] показує, що сучасний етап її розвитку харак-

теризується значною кількістю протиріч. Одним з них є протиріччя, що обу-

мовлене процесами, пов’язаними з інформатизацією та комп’ютеризацією 

всіх видів діяльності (в тому числі освітянської), та їх наслідками. Виникає 

проблемна ситуація, коли при величезних можливостях нових інформаційних 

технологій, які можуть використовуватися в навчальному процесі закладів 

вищої освіти (ЗВО), не спостерігається якісних змін у підготовці фахівців, 

особливо високої кваліфікації, зокрема, викладачів. Ситуація ще більше заго-

стрюється у зв’язку з потребою удосконалення системи підготовки фахівців з 

метою забезпечення неперервного навчання протягом трудової діяльності  

[1, 5, 6]. 

Ефективність будь-якої складної системи залежить від ефективності її 

системи управління, відповідності її тим вимогам і завданням, які ставляться 

до самої системи [7–17]. Не є винятком і система освіти, зокрема вищої. Ана-

ліз системи управління вищою освітою, яка склалася в Україні [11, 12, 18, 

19], показує, що вона не в повній мірі відповідає сучасним вимогам, особливо 

на рівні окремих ЗВО (де управління здійснюється в «ручному» режимі). В 

них, в основному, реалізована авторитарна, жорстко регламентована органі-

зація процесу навчання, коли відношення між викладачем і суб’єктом на-

вчання будуються на принципах домінування і підлеглості. Така система га-

льмує впровадження так званої педагогіки співпраці, в якій суб’єкт навчання 
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(СН – здобувач вищої освіти – студент, курсант, слухач, аспірант тощо) теж 

визнається суб’єктом процесу навчання, і втілення нових концепцій навчан-

ня, які реалізують неперервність, інформатизацію та індивідуалізацію як ос-

новні перспективні напрямки розвитку системи освіти в Україні [11, 12, 19, 

20]. До того ж, сучасні концепції навчання підвищують вимоги до основного 

суб’єкта процесу навчання – викладача, потребують нових підходів до про-

фесійного відбору кандидатів на заміщення посад викладачів та для навчання 

в аспірантурі, тобто для підготовки викладачів. 

Аналіз штатного розкладу провідних кафедр закладів вищої освіти по-

казує [21], що середній вік викладачів складає, відповідно, по категоріях: 

професор – 62 роки, доцент – 53 роки, старший викладач – 44 роки, викладач, 

асистент – 39 років. 

Розглянутий у роботах [11, 12, 18–20] науково обґрунтований підхід до 

управління закладами вищої освіти методами кібернетичної педагогіки спря-

мований на підвищення ефективності реалізації основної функції викладачів 

– навчання (як управління пізнавальною діяльністю суб’єктів навчання) і не 

розглядає особистість самого викладача як одного із визначальних суб’єктів 

процесу навчання, а також шляхи вирішення кадрових питань. 

Таким чином, у прямій постановці у науково-прикладному аспекті пи-

тання професійного відбору кандидатів для підготовки та заміщення посад 

викладачів недостатньо розроблені. Трудомісткість процесу і відсутність 

зручного інструментарію для професійного відбору, який, до того ж, міг би 

мінімізувати суб’єктивність висновків про профпридатність, негативно впли-

вають на якість прийнятих рішень. Тому актуальним науковим завданням є 

розроблення інформаційної технології підтримки прийняття кадрових рішень 

для закладів вищої освіти України як комплексу моделей і методів автомати-

зації процесу відбору кандидатів для підготовки викладачів і супроводження 

їх у процесі становлення та професійної діяльності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Мета та 

основні завдання роботи відповідають державній науково-технічній програ-
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мі, сформульованій у законі України «Про наукову та науково-технічну дія-

льність» [3], а також плану наукових досліджень та інновацій за п.3 «Інфор-

маційні та комунікаційні технології» Рамкової Програми 7 [22] відповідно до 

Закону України «Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Со-

юзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з науко-

вих досліджень та інновацій «Горизонт 2020» [23]. 

Робота виконувалась на кафедрі інформатики та прикладних інформа-

ційних технологій Національної академії Національної гвардії України 

(м. Харків) в рамках двох тем науково-дослідницьких робіт (НДР): 

- «Розробка інформаційної технології оцінювання якості виконання 

службово-бойової діяльності підрозділів Національної гвардії України» 

(шифр «Селекція-4», № держреєстрації 0115U002861); 

- «Науково-методичні основи побудови та використання телекомуніка-

ційних мереж підрозділів НГУ» (шифр «Поляна-2», № держреєстрації 

0116U004048). 

Мета й задачі дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної ро-

боти є підвищення якості прийняття кадрових рішень за рахунок вироблення 

обґрунтованих рекомендацій на основі розробленої інформаційної технології. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

- проаналізувати систему забезпечення підготовки кадрів вищої квалі-

фікації для закладів вищої освіти України; 

- розробити модель викладача закладу вищої освіти; 

- розробити метод кількісного оцінювання ступеня відповідності кан-

дидатів для підготовки викладачів закладів вищої освіти; 

- розробити метод моніторингу професійної діяльності викладачів за-

кладів вищої освіти; 

- розробити інформаційну технологію підтримки прийняття кадрових 

рішень щодо відбору кандидатів для підготовки викладачів та моніторингу їх 

професійної діяльності з візуалізацією результатів експертного оцінювання; 

https://uk.wikipedia.org/wikiз_наукових_досліджень_та_технологічного_розвитку
https://uk.wikipedia.org/wikiз_наукових_досліджень_та_технологічного_розвитку
https://uk.wikipedia.org/wikiз_наукових_досліджень_та_технологічного_розвитку
https://uk.wikipedia.org/wikiз_наукових_досліджень_та_технологічного_розвитку
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- перевірити та оцінити можливість практичного застосування інфор-

маційної технології для підтримки прийняття кадрових рішень та впровадити 

її у практику відбору кандидатів на заміщення посад викладачів і для підго-

товки в аспірантурі та моніторингу їх професійної діяльності. 

Об'єкт дослідження – процес відбору, підготовки і професійного ста-

новлення кандидатів на заміщення посад у різних галузях діяльності людини. 

Предмет дослідження – моделі і методи підтримки прийняття кадро-

вих рішень для закладів вищої освіти. 

Методи дослідження визначаються сукупністю вирішуваних завдань і 

включають: методи системного аналізу і нечітких множин, використані для 

побудови моделей і опису слабо формалізованого процесу відбору; методи 

теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії вимірювань та кваліме-

трії, які використані при формулюванні показників і критеріїв відбору та 

шкал, застосовуваних при експертному оцінюванні. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- удосконалено метод кількісного оцінювання ступеня відповідності 

кандидатів для підготовки викладачів за рахунок формалізації оцінних функ-

цій експерта і процесу обробки даних засобами теорії нечітких множин, що, 

на відміну від відомих, дозволяє зіставляти результати оцінювання, що отри-

мані за різними шкалами, і спрощує процедуру експертного оцінювання, а 

також забезпечує можливість усунення суб’єктивності при відборі; 

- удосконалено модель викладача закладу вищої освіти у складі моде-

лей особистості та професійної діяльності як результат лінгвістичної обробки 

множини ознак, яка, на відміну від відомих, відбиває специфіку професійно 

значимих властивостей, необхідних кандидатам на заміщення посад виклада-

чів і для підготовки в аспірантурі, та ознак професійної діяльності викладачів 

і дозволяє розробляти професіограми (групи ознак спеціаліста) для будь-якої 

галузі діяльності людини; 

- дістав подальшого розвитку метод моніторингу професійної діяльнос-

ті викладачів, що, на відміну від відомих, використовує зразкові показники 
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якості окремих складових діяльності та дозволяє отримувати ранжирувані 

списки об’єктів порівняння для аналізу прийняття рішень; 

- удосконалено інформаційну технологію підтримки прийняття кадро-

вих рішень для закладу вищої освіти шляхом відбору кандидатів для підгото-

вки викладачів, яка, на відміну від відомих, ґрунтується на формалізованому 

описі методами нечітких множин процедур вибору за визначеними ознаками 

і дозволяє автоматизувати процес відбору за умов невизначеності та підви-

щити його якість за рахунок вироблення обґрунтованих рекомендацій, що 

знижують ризик прийняття невірних рішень. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що удо-

сконалені модель і методи алгоритмізовані й доведені до практичної реаліза-

ції у вигляді програмного модуля (ПМ), що має дружній інтерфейс і не пот-

ребує спеціальної підготовки користувачів. ПМ дозволяє поліпшити якість 

відбору кандидатів для підготовки викладачів і опосередковано підвищити 

ефективність управління професійною діяльністю викладачів без залучення 

додаткових коштів. 

Отримані наукові та практичні результати впроваджені при виконанні 

НДР (акт про реалізацію від 07.09.2018), можуть застосовуватися в роботі 

відділу кадрів в автономному режимі (акт про реалізацію від 23.10.2018) або 

як елемент системи управління закладом (акти про реалізацію від 05.12.2018 

та 22.11.2018) та використовуються в навчальному процесі Національної ака-

демії Національної гвардії України (акт про реалізацію від 18.09.2018). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові та прикладні результати, 

викладені в дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно, їх основ-

ний зміст викладено у роботах [24–36]. Роботи [34, 35] опубліковано особис-

то. У наукових працях, написаних у співавторстві, дисертанту належить на-

ступне: 

- в [24] запропоновано теоретико-множинний метод професійного 

відбору; 



 29 

- в [25] запропоновано формалізований опис оцінних функцій експерта 

засобами теорії нечітких множин; 

- в [26] запропоновано варіант опису шкал педагогічної кваліметрії ме-

тодами нечіткої математики; 

- в [27] запропоновано результати перевірки можливості використання 

коефіцієнтів Спірмена і Кендалла для встановлення узгодженості результатів 

при розв’язанні задач експертного оцінювання; 

- в [28] запропоновано метод оцінювання ризику за даними нечислової 

природи; 

- в [29] запропоновано метод кількісного оцінювання рівня захисту се-

гменту визначеного виду діяльності засобами теорії нечітких множин; 

- в [30] запропоновано опис складових моделі особистості кандидата до 

вступу у військовий заклад вищої освіти засобами теорії нечітких множин; 

- в [31] запропоновано метод моніторингу професійної діяльності 

фахівців; 

- в [32] запропоновано науково-методичний апарат професійного від-

бору для забезпечення управління кадрами; 

- в [33] запропоновано метод побудови ранжируваних списків кандида-

тів на заміщення посад для прийняття кадрових рішень; 

- в [36] запропоновано варіант контекстної діаграми потоків даних про-

цесу розробки інформаційної технології підтримки прийняття кадрових рі-

шень в нотації Гейна-Серсона. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюд-

нені у доповідях [37–55] на науково-технічних та науково-практичних кон-

ференціях та семінарах всеукраїнського та міжнародного рівнів  

(2013-2018 роки), а саме на: 

- науково-практичній конференції «Застосування інформаційних тех-

нологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку», Академія вну-

трішніх військ МВС України (Україна, м. Харків), 20-21 березня 2013 р.; 

- науково-практичній конференції «Застосування інформаційних тех-
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нологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку», Національна 

академія Національної гвардії України (Україна, м. Харків), 12-13 березня 

2014 р.; 

- науково-практичному семінарі «Застосування інформаційних техно-

логій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку», Національна 

академія Національної гвардії України (Україна, м. Харків), 14 листопада 

2014 р.; 

- науково-практичному семінарі «Актуальні питання матеріально-

технічного забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії 

України», Національна академія Національної гвардії України (Україна, 

м. Харків), 16 жовтня 2014 р.; 

- науково-практичній конференції «Актуальні питання матеріально-

технічного забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії 

України», Національна академія Національної гвардії України (Україна, 

м. Харків), 28 жовтня 2015 р.; 

- 3-й Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформа-

тизації», Черкаський державний технічний університет (Україна, м. Черкаси), 

12-13 листопада 2015 р.; 

- 4-й Міжнародній науково-технічній конференції «Информационные 

системы и технологии ИСТ-2015», Харківський національний університет 

радіоелектроніки (Україна, м. Харків); 21-27 вересня 2015 р.; 

- Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія та педаго-

гіка: методика та проблеми практичного застосування», Громадська органі-

зація «Львівська педагогічна спільнота» (Україна, м. Львів), 25-26 грудня 

2015 р.; 

- науково-практичній конференції «Застосування інформаційних тех-

нологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку», Національна 

академія Національної гвардії України (Україна, м. Харків), 18-19 березня 

2015 р. і 17-18 березня 2016 р.; 

- науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку, удо-
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сконалення та експлуатації озброєння та військової техніки в Національній 

гвардії України», Національна академія Національної гвардії України (Украї-

на, м. Харків), 17 листопада 2016 р.; 

- Міжнародній науково-практичній конференції «Застосування інфор-

маційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку», 

Національна академія Національної гвардії України (Україна, м. Харків), 15-

16 березня 2017 р. і 14-15 березня 2018 р.; 

- школі-семінарі «Сучасні інформаційні технології», Харківський наці-

ональний університет ім. В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків), 18 квітня 

2017 р.; 

- 6-й Міжнароднй науково-технічній конференції «Информационные 

системы и технологии ИСТ-2017» (Україна, Коблєво-Харків), 11-16 вересня 

2017 р.; 

- Міжнародній науково-практичній конференції «Комп’ютерне моде-

лювання в наукоємних технологіях КМНТ-2018», Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків), 22-25 травня 2018 р.; 

- 10-й науково-практичній конференції «Інноваційні комп’ютерні тех-

нології у вищій школі», Національний університет «Львівська політехніка» 

(Україна, м. Львів), 21-23 листопада 2018 р.; 

- 12-й Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інфор-

матизації», Державний університет телекомунікацій (Україна, м. Київ),  

12-13 грудня 2018 р. 

Публікації. Результати дисертаційних досліджень опубліковані: 

- у наукових фахових виданнях та збірниках наукових праць (з техніч-

них наук), список яких затверджений ДАК України (10 статей, з них 5 робіт є 

публікаціями у виданнях України, включених до міжнародних наукометрич-

них баз «Index Copernicus», «Scientific Indexed Services», «Open Academic 

Journals Index», «Academic Resource Index», «General Impact Factor»): 

1) Системи обробки інформації (Україна, м. Харків) – 4 (чотири); 
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2) Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС Украї-

ни (Україна, м. Харків) – 1 (одна); 

3) Збірник наукових праць Національної академії Національної гва-

рдії України (Україна, м. Харків) – 3 (три); 

4) Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних 

сил (Україна, м. Харків) – 2 (дві); 

- у наукових виданнях з технічних наук, що не входять до переліків 

Міністерства освіти і науки України та ДАК України: 

1) Системи управління, навігації та зв’язку (Україна, м. Полтава) – 

1 (одна); 

- у наукових періодичних виданнях інших держав, включених до 

міжнародних наукометричних баз «DIIF», «ISI», «IIJIF», з напряму дисертації 

(2 статті): 

1) Magyar Tudományos Journal (Угорщина, м. Будапешт) – 1 (одна); 

2) The scientific method (Польща, м. Варшава) – 1 (одна). 

Усього за темою дисертації опубліковано 33 роботи, у тому числі тези 

19 доповідей на наукових конференціях і семінарах та отримано 1 патент на 

корисну модель [194]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з ано-

тації, змісту, переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації складає 245 

сторінок, з них 16 сторінок анотації, 4 сторінки змісту, 2 сторінки переліку умов-

них скорочень, 147 сторінок основного тексту, 24 сторінки списку використаних 

джерел із 236 найменувань і 51 сторінка додатків. Робота містить 58 рисунків та 

62 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ СТАНУ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Національна програма розвитку освіти на ґрунті прогресивних концеп-

цій, втілення в навчальний процес нових інформаційних технологій і науко-

во-методичних досягнень висуває підвищені вимоги до якості підготовки 

спеціалістів вищих кваліфікацій [1]. З кожним роком збільшується обсяг ін-

формації, яка потребує обробки, через що зростає навантаження не тільки на 

суб’єктів навчання, а й, ще у більшій мірі, на викладачів. Тотальна інформа-

тизація суспільства вимагає також навчання його членів протягом всього пе-

ріоду продуктивної професійної (службової) діяльності. Це обумовлює необ-

хідність втілення нових інформаційних технологій у процес прийняття кад-

рових рішень з відбору кандидатів для заміщення посад, підготовки та про-

фесійної діяльності викладачів закладів вищої освіти нової формації. 

У розділі проведено аналіз системи кадрового забезпечення закладу 

вищої освіти, моніторингу як предметної галузі, принципів реалізації і науко-

во-методичних основ моніторингу професійної діяльності викладачів ЗВО (їх 

відбору, підготовки, становлення та повсякденної діяльності) і поставлені за-

вдання дисертаційного дослідження. 

 

1.1 Аналіз системи кадрового забезпечення закладу вищої освіти 

 

1.1.1 Аналіз системи відбору і підготовки фахівців визначених 

спеціальностей вищого кваліфікаційного рівня 

 

Система відбору і підготовки спеціалістів може бути подана у вигляді 

структурно-логічної схеми інформаційної технології (рис. 1.1), складовими 

якої є нормативна база як сукупність законодавчих документів [1–4], держа-
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вних стандартів, постанов уряду, галузевих стандартів та стандартів закладу 

вищої освіти [6, 12, 18, 20]; на їх основі формують навчально-виховні за-

вдання, розробляють навчальні плани і програми, що, у свою чергу, є осно-

вою для розробки навчально-методичної документації (текстів лекцій, мето-

дичних розробок до практичних видів занять, методичних рекомендацій, вка-

зівок і т.п.), які застосовуються науково-педагогічними працівниками у на-

вчально-виховному процесі. 

 

 

Рис. 1.1 – Структурно-логічна схема інформаційної технології відбору  

та підготовки фахівців визначених спеціальностей 

 

Система підготовки спеціалістів у будь-якій галузі, що склалася та має пе-

рспективи до розвитку, передбачає використання традиційного навчання (з вико-

ристанням у навчальному процесі окремих навчальних систем й елементів інте-
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лектуальних інформаційних технологій) і навчання з використанням інтелектуа-

льних інформаційних технологій (бази навчальних знань закладу вищої освіти у 

вигляді моделей і сценаріїв підготовки з конкретних спеціальностей та повним 

набором моделей професійних знань викладачів з відповідних навчальних дис-

циплін) [13, 21]. Остання складова забезпечує також можливість дистанційного 

навчання з опорою на формалізовані знання й досвід викладачів, розміщені у базі 

навчальних знань ЗВО. Тенденцію до еволюції і самовдосконалення такій систе-

мі забезпечує відповідність одна одній її складових – традиційної та притаманної 

інтелектуальній інформаційній технології навчання (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Відповідність складових систем навчання 

Традиційна система навчання 
Інтелектуальна інформаційна технологія  

навчання 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика Модель фахівця 

Освітньо-професійна програма Модель процесу навчання 

за спеціальністю Структурно-логічна схема 

Навчальний план Модель подання знань експертів-педагогів 

Навчальні програми Моделі професійних знань викладачів 

Моделі подання оцінних функцій викладачів 

тощо 
Методична документація 

Дидактичні матеріали 

 

Основними учасниками навчально-виховного процесу ЗВО за умов реалі-

зації будь-якої системи, концепції та технології навчання є викладачі [2, 4, 12, 20]. 

 

1.1.2 Аналіз системи комплектування закладу вищої освіти 

викладачами 

 

Одним із головних завдань закладу вищої освіти є здійснення підготов-

ки викладачів та їх атестація ([2], ст. 26). Ця підготовка, за умови ефективно-

го використання сучасних інформаційних технологій у освітянській діяльно-

сті, передбачає засвоєння та неперервне удосконалення знань викладачів з 

методики освіти, організації навчального процесу, формалізації когнітивних 

процесів, умінь програмування на мовах високого рівня, технічного викорис-

тання локальних обчислювальних мереж та інше. Всебічна інформатизація 
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навчально-виховного процесу та кардинальна перебудова самої системи під-

готовки фахівців потребує перегляду деяких позицій щодо обумовленості іс-

нуючих вад освіти доводами типу «винний завжди учень», тобто вчитель – 

поза підозри. Це обумовлює потребу у вирішенні завдання відбору кандида-

тів для навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) і докторантурі, умови прийому 

до яких (як і усіх інших суб’єктів навчання) оговорені у статті 44 [2]: «При-

йом на навчання до закладів вищої освіти здійснюється на конкурсній основі 

відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затвер-

джених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.» 

Відбір кадрів для роботи в освітянській галузі нормується вимогами 

Законів України про освіту [4] та вищу освіту [2], в яких сформульовано за-

гальні вимоги до викладачів: 

- «…Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані: 

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогіч-

ну майстерність; … дотримуватися академічної доброчесності, …педагогічної 

етики; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освіт-

нього процесу; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, пат-

ріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; … формувати у здобувачів 

освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етніч-

ними, національними, релігійними групами» ([4], ст. 54); 

- «... Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, 

які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають сту-

пінь магістра.» ([2], ст. 55, п.9); 

- «... Статутом закладу вищої освіти можуть встановлюватися відповід-

но до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади на-

уково-педагогічних працівників.» ([2], ст. 55, п.10); 

- «... Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних праців-

ників … укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний від-
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бір, порядок проведення якого затверджується вченою радою закладу вищої 

освіти.» ([2], ст. 55, п.11). 

Крім того, статею 60 [2] передбачено періодичне підвищення кваліфі-

кації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, що 

сприяє становленню молодих та удосконаленню педагогічної майстерності 

досвідчених викладачів. 

Сформульовані вимоги до професійної складової діяльності викладача 

визначені в цілому достатньо чітко, на відміну від неоднозначно сформульо-

ваних вимог до особистісних властивостей викладача. Наприклад, у викорис-

таному в статті 54 [4] визначенні «педагогічна етика, мораль», можливо, пе-

редбачається якась відмінність від загальнолюдської моралі. 

Відмітимо окремо, що останнім часом до осіб, що навчаються в аспіра-

нтурі (ад’юнктурі), висуваються підвищені вимоги [56]. 

Науково-технічна діяльність викладачів оговорена окремо у відповідному 

законі [3]. 

Аналогічним чином побудована система відбору, підготовки та професій-

ної діяльності викладачів військових закладів вищої освіти у Міністерствах обо-

рони, внутрішніх справ, цивільного захисту, Службі безпеки України [57] з ура-

хуванням, окрім загальних вимог до високих моральних властивостей, відповід-

ної освіти, професійно-практичної підготовки та фізичного стану викладачів, 

специфіки службово-бойової діяльності офіцерського складу, медико-

біологічних, психофізіологічних та інших особистісних властивостей [58]. 

Питання комплектування закладу вищої освіти викладачами вирішуються 

у процесі кадрового забезпечення (рис. 1.2), до якого залучають, окрім кадрового 

органу, керівний склад факультетів, кафедр і викладачів у якості експертів, що 

готують пропозиції для особи, що приймає рішення (ОПР). 

Аналіз системи кадрового забезпечення закладу вищої освіти дозволяє 

зробити такі проміжні висновки: 

- побудова моделі викладача закладу вищої освіти потребує ретельного 

оброблення наявної в нормативних документах інформації; 
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Рис. 1.2 – Структурно-логічна схема процесу кадрового забезпечення  

закладу вищої освіти 

 

- відбір кадрів для роботи в освітянській галузі (як і взагалі, для реалі-

зації професійної діяльності у будь-якій предметній галузі) є завданням при-

йняття складних рішень; 

- якість вирішення завдань відбору, підготовки та професійної (служ-

бової) діяльності суб’єктів навчання і викладацького складу може бути конт-

рольована в процесі моніторингу. 

 

1.2 Особливості моніторингу як предметної галузі 
 

Моніторинг в енциклопедичному розумінні [14] – спостереження, оці-

нювання і прогнозування стану оточуючого середовища у зв’язку з господар-

ською діяльністю людини. У цьому сенсі моніторинг передбачає дослідження 

біосфери, географічних систем як природо-господарських або санітарно-

гігієнічних об’єктів [59], особливо в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

[60, 61]. У сучасній трактовці моніторинг розглядають як неперервний про-

цес спостереження і регістрації параметрів об’єкта у порівнянні з заданими 

критеріями [62, 63]. При цьому поняття моніторингу розповсюджене практи-

чно на всі галузі людської діяльності. 
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У пошукових системах Інтернету Yandex, Google та Bing за ключовим 

словом «моніторинг» знайдено близько 145 мільйонів посилань, з яких 42 міль-

йони за ключовим словом безпосередньо, а інші – за ключем «моніторинг+вид 

діяльності»: банківський, веб-сайтів, в науковому пізнанні, екологічний, еконо-

мічний, забудови, засобів масової інформації, діяльності органів влади, освіти, 

природознавства, серверів, службово-бойової діяльності, службової діяльності, 

транспорту, якості виробів та послуг, якості підготовки спеціалістів, GPS (пере-

лічені в алфавітному порядку) та інші. В таблиці 1.2 наведена виражена у відсо-

тках вибірка з перелічених посилань, виконана за умови збіжності з досліджу-

ваним видом діяльності та найбільшої кількості їх появи у пошуковиках.  

Таблиця 1.2 

Вибірка посилань в Інтернеті за видами моніторингу 

Види моніторингу Yandex Google Bing Усього 

Моніторинг 29,07 7,23 78,77 34,13 

Екологічний 2,08 1,36 0,30 1,69 

Економічний 18,00 2,21 3,16 13,36 

Діяльності органів влади 4,85 26,81 5,10 7,96 

Освіти 17,30 9,15 1,71 13,61 

Службової діяльності 1,55 2,20 0,07 1,41 

Якості виробів та послуг 9,69 12,67 0,86 8,66 

Якості підготовки спеціалістів 2,29 4,82 0,67 2,38 

Інші 15,17 33,56 9,36 16,80 

 

На рисунку 1.3 подана графічна інтерпретація розподілу посилань за 

видами моніторингу. 

У більшості виділених за релевантністю джерел моніторинг розгляда-

ється як засіб наукового пізнання, як процес та як система. 

Моніторинг як засіб наукового пізнання [62–64] – сукупність процедур 

пізнавальної діяльності (спостережень за реальними процесами, вимірювань, 

експериментів, експертиз як фактів науки), порівняння з нормою (моделлю, 

уявленням, що має бути) і як результат – породження нового знання. 

Моніторинг як процес [62–65] – послідовне збирання інформації про 

об’єкт дослідження, її оброблення, систематизація, аналіз, оцінювання, інте-
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рпретація, прогнозування подальшого розвитку об’єкта дослідження. Цей 

процес є невід’ємним для моніторингу як системи, що його реалізує. 

 

 

Рис. 1.3 – Діаграма розподілу посилань в Інтернеті за видами моніторингу 
 

Узагальнюючи розглянуте, процедури моніторингу можна розглядати 

як процеси та/або засоби (системи) збирання даних, оцінювання, прогнозу-

вання. В деяких джерелах, як, наприклад [61], системи моніторингу і прогно-

зування розглядають нарізно. 

Історично перший, відомий ще з 1974 року, екологічний моніторинг 

передбачає оброблення фактично вимірювальної інформації (отриманої за 

шкалами порядку або інструментально за шкалами інтервалів та відношень) 

відомими математичними методами та прогнозування з використанням 

комп’ютерного моделювання [62, 63, 65]. Економічний моніторинг [66, 67] 

оперує такими ж процедурами; в якості даних залучають дані фінансово-

господарської діяльності об’єкта моніторингу, результати опитувань і експе-

ртного оцінювання за шкалою порядку тощо. 

Моніторинг діяльності органів влади [68, 69] та моніторинг освіти [70], 

які «бурхливо» розвиваються останнім часом, знаходяться в пошуку, який 

спрямовано на побудову різноманітних рейтингів, розрахованих, зазвичай, 
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шляхом підрахунку досягнень у визначених видах діяльності з використан-

ням абсолютної шкали. 

Споріднені за смислом виконуваних процедур моніторинг якості підго-

товки спеціалістів [71] та моніторинг якості виробів та послуг [72–74] 

об’єднує головна думка про те, що контролювати потрібно не кінцевий ре-

зультат, а технологічний процес. При цьому припускається, що високу якість 

продукції (спеціалістів, виробів, послуг) забезпечує управління процесами, 

тобто передбачається (в неявному вигляді) наявність зворотного зв’язку між 

системою контролю якості та системою управління технологічним процесом. 

Підкреслюється, що визначальним для якості підготовки спеціалістів є відбір 

кандидатів. 

Пошук за ключем «моніторинг службової діяльності» виявив 

об’єднання практично всіх посилань моніторингу споріднених службової та 

службово-бойової діяльності, особливо у вищій за релевантністю частині. 

Незважаючи на явний надмір інформації, практично відсутні фундаментальні 

джерела з досліджуваного питання. Частіше за все цей вид моніторингу розг-

лядається з точки зору психологічної адаптації та відбору кадрів [75, 76], пи-

тання яких достатньо глибоко досліджені, в тому числі, і в Національній ака-

демії Національної гвардії України [77]. 

З точки зору процедури збирання і аналізу даних моніторинг будь-

якого досліджуваного об’єкту практично не відрізняється від технічної діаг-

ностики, що передбачає неперервний процес збирання і аналізу інформації 

про значення діагностичних параметрів стану об’єкта [78]. 

Розрізняють моніторинг параметрів (накопичення сукупності їх вимі-

ряних значень) і моніторинг стану як спостереження за об’єктом для визна-

чення і передбачення моменту переходу в граничний стан; припускається на-

явність інтерпретатора виміряних параметрів в термінах стану, тобто наяв-

ність експертної системи підтримки прийняття рішень про стан об’єкта та 

подальше управління станом об’єкта. Зрозуміло, що моніторинг стану немо-

жливий без моніторингу параметрів об’єкта. 
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Виходячи з викладеного, будемо розглядати моніторинг як складну си-

стему (рис. 1.4), елементами якої є система спостереження, регістрації та збе-

реження (ССРЗ) оцінених (виміряних) ознак опосередкованих та/ або явних 

(параметрів) об’єкта моніторингу (ОМ), система визначення стану об’єкта 

(СВСО) і система прогнозування стану об’єкта (СПСО); результати моніто-

рингу подаються особі, що приймає рішення (ОПР). 

 

 

Рис. 1.4 – Система моніторингу стану об’єкта 

 

Викладене вище дозволяє зробити проміжний висновок: якість підгото-

вки спеціалістів у будь-якій предметній галузі забезпечує ретельний відбір 

кадрів. З цієї точки зору заслуговує уваги система відбору кадрів, реалізована 

в силових структурах, зокрема, спеціального призначення, де ризик прийнят-

тя невірних рішень пов’язаний іноді з катастрофічними наслідками. 

 

1.3 Аналіз принципів відбору кадрів до спеціальних підрозділів 

України та іноземних держав 

 

1.3.1 Принцип відбору кадрів для служби в спеціальних підрозділах 

України 

 

Особовий склад підрозділу збройних формувань України складають офі-

цери та військовослужбовці, які проходять службу за призовом і у добровільному 

порядку за контрактом [79]; відбір, підготовленість за фахом (призначенням) ви-

значають їх готовність до виконання завдань службово-бойової діяльності (СБД). 

Відбір спеціалістів здійснюється у відповідності до вимог законодавчих та нор-

мативних документів [80–83] у декілька етапів, котрі передбачають: 
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- визначення придатності кандидатів до служби; 

- вивчення фізичних та професійно-психологічних властивостей; 

- психологічне та медичне обстеження;  

- вивчення кандидатів у період проходження ними підготовки у навча-

льних підрозділах протягом терміну перебування. 

Фактично виконують експертне оцінювання з використанням моделі фа-

хівця, в основу якої покладено вимоги до кандидатів на заміщення посад у під-

розділах спеціального призначення, як найбільш жорсткі [84, 85]. 

Перший етап, незалежно від реалізованої на практиці технології відбо-

ру, передбачає складання службових характеристик на всіх відібраних війсь-

ковослужбовців (наявний резерв у 15-20%). У ході попередньої співбесіди з 

кожним кандидатом з’ясовуються наступні питання: 

- мотиви підписання контракту на службу (ідейні, матеріальні тощо); 

- ставлення до процесів, що відбуваються у країні; 

- родинний стан, відносини з батьками, думка близьких про бажання 

кандидата проходити службу у підрозділах спеціального призначення; 

- освіта, спеціальність і плани кандидата на майбутнє; 

- захоплення (як проводить вільний час, які є досягнення у спорті й у 

якому виді); 

- стан здоров’я (перенесені захворювання, травми, операції й т. ін.). 

Другий етап – тестування – включає медичне обстеження у поглибле-

ному обсязі із залученням досвідчених лікарів-спеціалістів та визначення 

психофізіологічних і фізичних властивостей кандидатів. 

За результатами медичного обстеження начальник медичної служби 

частини на кожного кандидата дає письмовий висновок, в якому повинно бу-

ти вказано, чи спроможній військовослужбовець переносити вправи та тре-

нування зі значними психологічними та фізичними навантаженнями, різкими 

та частими рухами, з короткотривалими великими швидкостями. Приблиз-

ними критеріями при оцінці здоров’я та загального фізичного розвитку вій-

ськовослужбовців можуть слугувати вимоги, що висуваються до призовни-



 44 

ків, призначених для проходження служби в частинах та підрозділах спеціа-

льного призначення Збройних Сил та Міністерства внутрішніх справ (МВС) 

України [81, 83]. 

Психофізіологічні (психічні, розумові тощо) властивості кандидатів 

перевіряються за допомогою тестів типу багаторівневого особистісного опи-

тувальника Березіна, шістнадцятифакторного опитувальника Кеттела та ін-

ших [81, 86–88]. 

При вивченні психічних властивостей військовослужбовців мають на ува-

зі, що недоцільно, наприклад, зараховувати для підготовки військовослужбов-

ців, які мають вузько спрямовані цілі у житті, негативні мотиви поведінки, ме-

ланхолічний темперамент, безпринципний характер, слабкі розумові та фізичні 

здібності. Такі властивості породжують у людини негативні емоції і можуть ви-

кликати у неї в напруженій обстановці розгубленість, прагнення до самозбере-

ження, до пасивності і ухилення від виконання поставленого завдання. 

Розумові здібності визначаються методом випробування за допомогою 

тестів (вправ), не дуже складних, але таких, що давали б необхідну інформа-

цію про військовослужбовця. При визначенні розумових здібностей 

з’ясовують перш за все такі з них, як увага, спостережливість та кмітливість. 

Проводять випробування при відволікаючих увагу звукових і світових подра-

зниках (шум двигуна, що працює, мерехтіння електричної лампочки і т. ін.). 

Оцінювання результатів тестування виконується методом підрахування 

балів за шкалами порядку та найменувань. 

Фізичні властивості кандидатів перевіряються відповідно до вимог [89] 

з використанням інструментальних вимірювань та абсолютної шкали, однак 

події останніх часів показують, що усталений підхід не в повній мірі відпові-

дає вимогам сучасності [30]. 

Третій етап – співбесіда – завершує процес відбору: перевіряють дії й 

реакцію кандидата на запитання, швидкість відповіді, логіку й швидкість ми-

слення, кмітливість й уважність, знання основних положень військових дис-

циплін, тактичної та вогневої підготовки. 
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Командир частини – особа, що приймає рішення, – одноосібно вирішує 

завдання обробки різноманітних даних, отриманих від експертів, узагальнює 

інформацію та приймає рішення щодо кожного з кандидатів. 

Описані процедури експертного оцінювання і оброблення їх даних можна 

автоматизувати з використанням ПК за допомогою спеціально розробленого 

програмного забезпечення. З точки зору реалізації процедур в системі моніто-

рингу відбір дозволяє накопичувати дані в базі даних системи спостереження, 

регістрації та збереження оцінених (виміряних) ознак (див. рис. 1.4). 

 

1.3.2 Принцип відбору кадрів для служби в спеціальних підрозділах 

іноземних держав 

 

В [90–99] розглянуто процедури відбору спеціалістів до підрозділів спеціа-

льного призначення іноземних держав: Франції (на прикладі групи втручання 

національної жандармерії – GIGN) [4]; Німеччини (на прикладі Федеральної 

прикордонної охорони Німеччини – GSG-9) [95]; Великої Британії (на прикладі 

22 полку спеціальної авіадесантної служби – САС) [96]; США (на прикладі під-

розділу спеціального призначення «Дельта») [97]; Росії (на прикладі підрозділу 

спеціального призначення «Альфа») [98, 99]. Аналіз змісту указаних джерел по-

казав наявність спільних оцінюваних ознак (політична благонадійність кандида-

тів, наявність стажу служби у силових відомствах і позитивна характеристика 

командирів, спроможність кандидата пройти низку випробувань, спрямованих на 

перевірку психологічних властивостей, рівня фізичної та вогневої підготовки) і 

дозволив зробити деякі узагальнення: 

- модель фахівця як одна з основних компонент професійного відбору в 

явному вигляді відсутня, хоча може бути складена із сукупності оцінюваних 

властивостей, визначених вимогами до кандидатів; 

- методами оцінювання властивостей слугують інструментальні вимі-

рювання (для визначення антропометричних даних, медичних (фізіологіч-

них) показників і фізичних властивостей, таких як сила, спритність, витрива-
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лість тощо), експертне оцінювання (тестування) – для визначення психофізі-

ологічних властивостей (розумових, емоційних тощо); 

- метод обробки результатів оцінювання – порівняння з пороговим зна-

ченням, що дає змогу здійснити індивідуальний відбір кандидатів, але не за-

безпечує побудови їх ранжируваного списку), що є важливим безпосередньо 

для моніторингу. 

Відмітимо, що питання підготовки фахівців вітчизняних та іноземних си-

лових структур та моніторингу СБД у відкритих джерелах практично відсутні, 

але слід підкреслити, що тенденцією останніх часів при відборі кандидатів для 

підготовки офіцерського складу США, Великої Британії та Росії є високі вимоги 

до інтелектуальних показників, зокрема, до математичної підготовки, а також на-

явність серед навчальних дисциплін підготовки математики та програмування як 

таких, що навчають логічному мисленню [75, 90]. 

Таким чином, викладене дозволяє зробити проміжний висновок, що техно-

логія відбору спеціалістів для проходження служби у спеціальних підрозділах 

має перспективи до удосконалення та використання у широкій практиці. 

 

1.4 Аналіз науково-методичного апарату професійного відбору 

 

Професійний відбір як один з основних елементів процедури монітори-

нгу передбачає наявність вимог до кандидатів, засобів кількісного подання 

цих вимог (шкал вимірювання) та методів (способів, методик, алгоритмів) 

оцінювання відповідності кандидатів вимогам, що до них висуваються. 

Професійний відбір, з точки зору фахової підготовленості та готовнос-

ті, розглядається в [100–109] як встановлення відповідності кандидата визна-

ченим структурним компонентам: 

- мотиваційному (відношення до професії); 

- орієнтаційному (знання про професію); 

- операційному (інтелект; знання, уміння, навички; психофізіологічні 

особливості; способи та прийоми професійної діяльності); 
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- вольовому (самоконтроль тощо); 

- оціночному (самооцінка показників особистої діяльності). 

Ці компоненти можна розглядати як структуровану модель фахівця. 

Головна увага приділена так званим акцентуативним (відмінним від нор-

ми) характеріологічним відзнакам кандидата-індивіда, особливостям отримання 

та переробки інформації й інформаційного обміну, а також аспектам сумісності 

співробітників. Акцентуативні відзнаки виявляються шляхом тестування з вико-

ристанням опитувальників типу ММРІ (від англ. Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory) або Березіна [85, 87, 110]. Методи оцінювання структурних 

компонент та обробки результатів оцінювання фактично не розкриті. 

В [81] психологічний відбір пропонується виконувати методом тесту-

вання для вимірювання деяких професійно значимих властивостей, 

об’єднаних у професіограму. Основні властивості: комунікативно-

організаторські, психофізіологічні, особистісні та інші властивості. Тести пі-

дбираються, а деякі розробляються спеціально (з урахуванням своєрідності 

професійних завдань), і об’єднуються у «батарею» профвідбору. Типи тестів 

у процесі дослідження кандидата чергуються: опитувальники, проективні ме-

тодики, психофізіологічні тести. Метод обробки – підрахунок результатів ус-

пішного виконання завдань тесту. Метод оцінювання успішності тестування 

– порівняння з граничними значеннями. Забезпечення об’єктивності – про-

грамна реалізація тестів та обробки результатів тестування у вигляді відпові-

дних модулів. 

У [102] розглянуті питання професійного відбору, зокрема, процедур 

визначення профпридатності з використанням професійно-психологічного 

«портрету» спеціаліста як системи професійно важливих властивостей, пода-

ного переліком розрізнених властивостей: статевовікових; морально-

етичних; медико-біологічних, у тому числі фізичних і психофізіологічних 

(темперамент, характер, здібності); професіональної компетентності. Декла-

рується (без розкриття сутності) система психологічного професійного від-
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бору, що має включати комплекс спеціальних діагностичних методик, психо-

логічних засобів і стандартизованих процедур. 

В [107] розглянуто сучасний професійний інструментарій кадрових 

служб, який може застосовуватися для набору новобранців до збройних фор-

мувань (силових структур). Цей інструментарій містить: стресове інтерв’ю 

для перевірки стійкості психіки, витримки та розважності у складних ситуа-

ціях (проводиться у формі співбесіди з елементами жорсткого допиту); пси-

хологічне тестування, у тому числі з використанням комп’ютерних версій те-

стів типу опитувальника MMPІ; графологічна експертиза для складання пси-

хологічного портрету індивіда; поліграфічне дослідження з використанням 

апаратних методів – так званого «детектора брехні». Методи обробки даних і 

подання їх результатів не обговорені. Відмічено, що усі розглянуті способи 

відбору у значній мірі суб’єктивні, а також потребують спеціальної підготов-

ки операторів, тобто тих, хто проводить відбір. 

Загальний підхід до психофізіологічного відбору кадрів для роботи в сис-

темах «людина-людина», зокрема менеджерів, викладено у роботі [108], яка уза-

гальнює інформацію 102 літературних джерел. У цій роботі йде мова про 112 па-

раметрів, що описують особистість, хоча за текстом підкреслюється, що на прак-

тиці таких параметрів можна використовувати до 35. В наявному вигляді ці па-

раметри ніде за текстом не перелічені. Натомість перелічені 12 параметрів для 

оцінювання кандидата на посаду викладача (вони пойменовані як «основные 

критерии оценки кандидата в преподаватели»): педагогічне покликання, любов 

до людей; стійкість моральних позицій; науково-педагогічна спрямованість осо-

бистості; педагогічні знання, уміння викладати та виховувати; знання своєї спе-

ціальності; риторичні здібності та культура мовлення; творче мислення та педа-

гогічна інтуїція; самовладання та працелюбство; педагогічний оптимізм і віра у 

власні сили; організаторські та методичні здібності; комунікабельність і соціаль-

на активність; загальна культура та інтелігентність. Навіть поверховий погляд 

дає змогу зробити висновок, що перелічене, за деяким винятком, не характеризує 
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особистість викладача і, тим більш, не є параметрами для психофізіологічного 

відбору і не може бути використане у якості моделі викладача. 

Підхід до вирішення завдань професійного відбору для систем «люди-

на-машина» детально викладений у [111, 112]. 

Професійний відбір операторів автоматизованих систем управління проти-

повітряної оборони [111] головну увагу приділяв психофізіологічній складовій 

властивостей особистості. Відбір виконувався методом тестування таких власти-

востей: кмітливості та здібності до встановлення розумових зв’язків; смислової 

пам’яті; асоціативної пам’яті та критичності; здатності до складних аналогій; 

комбінаторної здібності; оперативного мислення; стійкості уваги тощо. Із групи 

застосовуваних тестів тільки тести, що призначені для оцінювання стійкості ува-

ги та ступеню втоми операторів, – таблиця Анфимова В.Я. та таблиця кілець Ла-

ндольта [85, 111] – призначені для багатократного застосування. Тестування про-

водиться за умови обмеженого часу пред’явлення тестів. Обробка даних тесту-

вань виконується методом прямої лічби – підраховують загальну кількість рі-

шень та кількість неправильних рішень. Рішення про професійну непридатність 

приймається за критерієм перевищення кількості неправильних рішень встанов-

лених порогових значень для кожного з тестів. 

Професійний відбір операторів для різних галузей діяльностей, пов’язаних 

із стеженням і управлінням (пілотів, авіадиспетчерів і т.п.), для  яких людський 

фактор є визначальним, детально розкритий в [112]. Процедура призначена для 

вирішення завдань добору, відбору, підготовки (навчання) і періодичної перевір-

ки персоналу з метою встановлення рівня підготовленості. Для цього завчасно 

складається інформаційна модель фахівця, розподілена на групи характеристик 

(властивостей особистості): фізичні (статевовікові, антропометричні, медико-

фізіологічні, наприклад, рухові або відчуття – зір, слух тощо); психофізіологічні 

(типу обсягу пам’яті, виду сприйняття, уваги тощо); інтелектуальні, у тому числі 

навченість (підготовленість) і навчаємість тощо. 

Для вимірювання діяльності використовують так звані стандарти у такому 

складі: 
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- показники діяльності: 

1) часові (час реакція на стимул, на виконання дії, перемикання 

між стимулами або діями тощо); 

2) точнісні (правильність виконання дії або правильність реакції на 

стимул до дії тощо); 

3) кількісні (кількість вірно або невірно вирішених завдань за інте-

рвал спостереження або за дію тощо); 

4) фізіологічні і поведінкові; 

- діапазон зміни показників діяльності; 

- критерії для прийняття рішень про відповідність стандартам діяльнос-

ті – багатомежеві або двійкові. 

Методи оцінювання діяльності: 

- інтерв’ю (опитування); 

- спостерігання; 

- тестування загальне та психофізіологічне; 

- тестування діяльності (в реальних умовах); 

- самозвіт (щоденник кандидата); 

- об’єктивні (інструментальні) вимірювання. 

Для тестування застосовують тести з кола відомих типу опитувальника 

Кеттела [86, 87, 113–115]. 

Результати інструментальних вимірювань обробляють за статистични-

ми методами. При обробці результатів опитування, спостерігання, тестування 

й аналізі самозвіту використовують метод підрахунку кількості правильних 

та/або неправильних відповідей і експертний метод приписування балів за 

різними шкалами. Остаточна обробка виконується ваговим методом з метою 

отримання «згорток» векторів груп характеристик. Отримані дані порівню-

ються з граничними значеннями, і приймається відповідне рішення по кож-

ному з досліджуваних. Вага кожної з характеристик визначається завчасно 

експертним методом. 
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В [115] розглянуті принципи побудови експертних систем (ЕС) психо-

діагностики на прикладі так званої батареї психодіагностичних ЕС «Орієн-

тир» (доведених до практичної реалізації у середовищі Windows), спрямова-

них на визначення схильності досліджуваного до тієї або іншої професії. Во-

ни призначені для таких цілей: 

- діагностування властивостей особистості, мотивації, інтелекту, темпера-

менту; 

- прогнозування професійної успішності в різних видах діяльності з ураху-

вання статевих, вікових та психологічних особливостей досліджуваного; 

- діагностування рольової та психологічної сумісності окремих особис-

тостей для створення наукових, творчих, виробничих та інших колективів; 

- професійного добору та відбору спеціалістів для перепідготовки в ра-

мках соціального замовлення; 

- вивчення психологічних особливостей досліджуваного з метою добо-

ру найбільш прийнятних методів навчання, засобів адаптації, індивідуально-

го підходу, які сприяють професійному та особистісному зростанню. 

Відмітимо, що останній з перелічених вище результат діагностування 

потребує фактично використання процедур моніторингу, а заявлена можли-

вість діагностування мотивації нічим за текстом не підтверджена. 

Завдання вибору вирішується на ґрунті результатів обробки даних тес-

тування за особистісними опитувальниками типу ММРІ, Айзенка, Кеттела, 

опитувальника рівня суб’єктивного контролю та інших [76, 86, 115, 117–119]. 

Метод оцінювання результатів досліджень – підрахунок позитивних та нега-

тивних відповідей за групами характеристик. Метод обробки – додавання ре-

зультатів за групами характеристик і отримання так званого числового век-

тора результатів для кожного з кандидатів. Щодо якості висновків, отрима-

них за допомогою ЕС «Орієнтир», то можна відмітити, що на виході такі сис-

теми, як правило, видають числовий вектор результатів або шаблонні загото-

вки інтерпретацій цих векторів, котрі не відображають індивідуальні особли-

вості тих, кого тестують. Це пов’язано «із об’єктивною складністю індивіду-
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альних психологічних висновків, отримання котрих вимагає залучення про-

фесіональних експертів, спроможних і готових поділитися своїм досвідом та 

майстерністю» [115]. 

Найбільш ефективним механізмом професійного відбору, з точки зору 

спеціалістів, є метод комплексного оцінювання персоналу під назвою Ассес-

смент-центр (АЦ) [86, 102, 113, 114]. Вважається, що він є самим валідним 

методом оцінювання компетенції співробітників, поступаючись у надійності 

оцінок тільки методу довготривалого спостереження за фахівцем у процесі 

роботи. Використовується з років Другої світової війни у Великій Британії 

для набору молодших офіцерів та Сполучених Штатах Америки для підбору 

співробітників розвідки. В Росії для професійного відбору застосовується з 

початку дев’яностих років минулого століття. 

Метод передбачає: інтерв’ю з експертом, закріпленим за кожним з дослі-

джуваних кандидатів, у ході якого збираються дані про його знання та досвід; 

психологічне, професіональне та загальне тестування; коротку презентацію кан-

дидата перед групою експертів та спостерігачів (у якості таких виступають робі-

тники кадрових служб та зацікавлені керівники); ділову гру за попередньо розро-

бленим сценарієм із залученням інших кандидатів під керівництвом одного із 

спостерігачів; біографічне анкетування; опис кандидатами професійних досяг-

нень; індивідуальний аналіз кожним із кандидатів конкретних завдань у пропо-

нованій ситуації; обговорення групою експертів та спостерігачів кожного з учас-

ників і виведення інтегрованої оцінки за кожною з компетенцій. 

Завчасно готується «профіль успіху» – модель фахівця для конкретної 

позиції (посади), яку складають компетенції, відібрані спеціалістами з галузі 

оцінювання персоналу із списку запропонованих керівниками організації: 

уміння приймати рішення, уміння впливати, навички самоорганізації тощо. 

Процедура оцінювання для кожної компетенції виконується кожним із 

групи експертів та спостерігачів для кожного з кандидатів за п’ятьма рівня-

ми: повна некомпетентність; тимчасова некомпетентність; середній рівень 

компетентності; висока компетентність; лідерський рівень компетентності. 
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Оцінювання проводиться за такими критеріями, як інтелектуальний, емоціо-

нальний, комунікаційний, лідерських властивостей, самооцінки. Підсумок 

підводиться шляхом обговорення результатів дослідження для кожного з ка-

ндидатів і виведення інтегрованої оцінки. Складається письмовий звіт, де до-

датково описується, як проявляються компетенції. 

Відмітимо, що рівні компетентності оцінюють фактично за 

п’ятибальною шкалою порядку; інтелект, емоційність, комунікативність та 

інші властивості виступають критеріями; поняття компетентності та компе-

тенції фактично синонімічні. 

Спеціалісти відмічають, що АЦ є самим ефективним методом оціню-

вання навичок. 

Окремого обговорення заслуговують декілька тестів із кола найбільш 

використовуваних у психодіагностиці. 

Тести Айзенка [119] призначенні для оцінювання IQ – так званого коефі-

цієнта інтелектуальності. Вони поділені на дві групи: загальні (п’ять тестів) і 

спеціальні (словесний, числовий і зорово-просторовий тести). Тестування про-

водиться при обмеженні часу на відпрацювання кожного тесту. Метод оброб-

лення результатів – підрахунок кількості правильно вирішених завдань. Метод 

подання результатів тестування – кількість балів у інтервалі від 90 до 150. До-

пускається усереднення кількості балів для групи загальних тестів. 

Шістнадцятифакторний тест Кеттелла (найбільш уживаний у практиці 

психологічного відбору), одна з основних форм якого наведена у табл. 1.3, 

призначений для вимірювання особистісних рис, які характеризують «емо-

ційну, соціальну та інтелектуальну сфери досліджуваного» [116].  

Перелічені у тесті та звані «полюси шкали» можуть розглядатися як де-

яка професіограма (модель особистості) [76, 112] загального змісту. Аналіз 

складу таблиці 1.3 показує, що А, В, …– не є шкалами в їх розумінні; шкали 

призначені для вимірювань і мають бути віднесені до одного з відомих типів 

[120], деякі з характеристик полюсів шкали розпливчато сформульовані (F – 

легкість емоційної поведінки (нестриманість) – суворість, обмеженість емо-
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ційних проявів (стриманість), суперечні (М) або повторюються (G та N, М та 

Q2), відносяться невідомо до якої властивості (Q4); у характеристиці В взага-

лі відсутній протилежний полюс; назва другого стовпця не відповідає його 

змісту, тому що в кожному рядку наведена характеристика (опис характер-

них, відмітних рис, властивостей чого-небудь або кого-небудь), яка описує 

протилежні властивості особистості, а не полюси шкали (яка, до того ж, не 

визначена). 

Таблиця 1.3 

Тест (опитувальник) Кеттела 

Шкала Характеристика полюсів шкали 

А Легкість емоціональних контактів – емоційна відстороненість 

B Здатність до логічного мислення 

C Інтегрованість поведінки, емоційна стійкість – емоційна нестійкість 

E Домінантність – підкорюваність 

F Легкість емоційної поведінки – суворість, обмеженість емоційних проявів 

G Глибока засвоєність соціальних норм і правил – відсутність внутрішньої необ-

хідності відповідати в своїх вчинках соціальним нормам 

H Настирливість, рішучість у досягненні цілі – боязкість, ранимість 

I Чутливість, «літання в хмарах» – тверезість, реалістичність 

L Підозрілість – довірливість 

M Індивідуалістичність, розвинута уява – схильність пристосовуватися до колек-

тиву, прагматичність 

N Схильність слідувати вихованим нормам поведінки – безпосередність поведін-

ки 

O Готовність до самозвинувачення, песимістичність – упевненість у собі, оптимі-

стичність 

Q1 Потреба в змінах, нововведеннях – консерватизм 

Q2 Орієнтування на особисті думки, погляди – орієнтування на думки та погляди 

оточуючих 

Q3 Високий свідомий контроль поведінки – низький свідомий контроль поведінки 

Q4 Енергійність, високий рівень напруження – розслабленість, низький рівень на-

пруження 

 

Метод оцінювання – підрахунок позитивних та негативних відповідей, 

віднесених до шкал, згрупованих за деякими (не визначеними за текстами 

[76, 112, 116]) принципами. Рішення щодо віднесення досліджуваної особис-

тості до визначеного типу приймається за результатами порівняння отрима-

них результатів з граничними значеннями. 

Багатомірний особистісний опитувальник ММРІ застосовується у 

США з сорокових років минулого сторіччя для встановлення визначальних 
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властивостей особистості: мотивації, самооцінки, форм соціальних взаємо-

відносин, сексуальної орієнтації, наявності психічних розладів тощо, а також 

професійно значимих властивостей [86–88, 110]. Опитувальник складається 

із 556 тверджень, які утворюють десять основних діагностичних шкал (іпо-

хондрії, депресії, істерії, психопатії і т.п.). Крім того, до нього включені чо-

тири оціночні шкали та біля двохсот додаткових шкал типу академічних зді-

бностей, соціальної відповідальності, алкоголізму тощо. Адаптований ММРІ 

– опитувальник Березіна (містить 384 твердження) – застосовується на тере-

нах колишнього СРСР із шістдесятих років минулого століття [86]. Існують 

також стандартизований опитувальник [87] та скорочений варіант [110], який 

налічує усього 71 запитання. Метод оцінювання результатів за обома опиту-

вальниками – підрахунок позитивних і негативних відповідей. Питання (тве-

рдження), кількість яких різниться, «прив’язані» до кожної з конкретних 

шкал. Оцінювання особистості проводиться за кількома шкалами, кожна з 

яких має незалежну від інших оцінку, виражену у процентах. Це відповідає 

ступеню виявлення конкретної діагностичної ознаки. За додатковими шкала-

ми можна також оцінити щирість опитуваного та достовірність результатів 

тестування. Основна галузь застосування – клінічна практика. Відмітимо, що 

використовуваний термін «шкала» не відповідає академічному визначенню 

[120, 121]. 

Таким чином, аналіз науково-методичного апарату професійного від-

бору, розглянутого у літературних та електронних джерелах, дає змогу зро-

бити деякі висновки: 

а) у більшості джерел [76, 86, 87, 100, 105, 108, 113–116, 122–125] про-

фесійний відбір асоціюється з психофізіологічним відбором; 

б) існує багато різноманітних методів та методик психофізіологічного 

відбору, в різній мірі придатних для професійного добору та відбору фахівців 

у різних галузях. Абсолютна більшість з цих методів і методик застосовують 

тести із набору загальновживаних та спеціально розроблених. Деякі з аналі-

зованих методів використовують структуровану модель спеціаліста, яка, при 
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певній адаптації, може бути застосована для побудови моделі фахівця (про-

фесіограми) будь-якої галузі; 

в) більшість із електронних джерел, присвячених питанням професійного 

відбору [87, 105, 109, 114, 115, 122-125], відповідають на запитання «що зроб-

лено», а не як; 

г) загальним недоліком аналізованих методів і методик є відсутність 

єдиних способів оцінювання і подання результатів тестувань, обумовлена ві-

дсутністю узагальнених показників та критеріїв їх застосування. Метод оці-

нювання результатів тестувань, в основному, – підрахунок позитивних та не-

гативних відповідей на твердження (запитання) тестів. Оскільки відповіді 

подаються в шкалах якісного оцінювання (найменувань і порядку), їх оброб-

ка з використанням статистичних математичних методів неможлива. Це ви-

значає необхідність вибору шкал, придатних для оцінювання результатів тес-

тування (експертного оцінювання), вибору відповідних методів оброблення 

цих результатів з метою отримання показників для тестованих властивостей, 

а також чітких критеріїв застосування шкал і показників; 

д) при психофізіологічному відборі за допомогою груп тестів результа-

ти досліджень подаються у вигляді групи розрізнених показників, що унемо-

жливлює отримання персонограми для кожного з досліджуваних, утруднює 

порівняння кандидатів між собою і вибір кращого. Це обумовлює необхід-

ність пошуку методу формалізації та подання результатів дослідження влас-

тивостей кандидатів; 

є) більшість із методів психофізіологічного відбору передбачають дос-

лідження кандидатів протягом визначеного терміну часу, іноді достатньо 

тривалого, що за суттю є процедурою моніторингу. 

Загалом, складність вирішуваних завдань обумовлює необхідність ав-

томатизування процесу за рахунок використання експертної системи підтри-

мки прийняття рішень, що потребує, в свою чергу, визначення методу при-

йняття рішень, вектора ознак, який описує об’єкт вибору (моніторингу), ви-

значення вагових коефіцієнтів для ознак, методів вимірювання значень вели-
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чин, що характеризують ознаки, і методів оброблення результатів вимірю-

вання, реалізація яких неможлива без застосування сучасних інформаційних 

технологій. 

 

1.5 Постановка завдань дослідження 

 

Існуюча система відбору кандидатів для підготовки викладачів, конт-

роль їх підготовки та професійної діяльності спирається, в основному, на 

принцип якісного оцінювання деякого набору характеристик об’єктів порів-

няння та емпіричний (вірніше, інтуїтивний) вибір одного або декількох із ка-

ндидатів, що не гарантує прийнятної якості відбору. Це обумовлює актуаль-

ність теми дисертаційного дослідження, спрямованого на створення експерт-

ної системи підтримки прийняття кадрових рішень. 

Результати виконаного в розділі аналізу дозволяють сформулювати ни-

зку завдань наступного дослідження: 

- проаналізувати систему забезпечення підготовки кадрів вищої квалі-

фікації для закладів вищої освіти України; 

- розробити модель викладача закладу вищої освіти; 

- розробити метод кількісного оцінювання ступеня відповідності кан-

дидатів для підготовки викладачів закладів вищої освіти; 

- розробити метод моніторингу професійної діяльності викладачів за-

кладів вищої освіти; 

- розробити інформаційну технологію підтримки прийняття кадрових 

рішень щодо відбору кандидатів для підготовки викладачів та моніторингу їх 

професійної діяльності з візуалізацією результатів експертного оцінювання; 

- перевірити та оцінити можливість практичного застосування інфор-

маційної технології для підтримки прийняття кадрових рішень та впровадити 

її у практику відбору кандидатів на заміщення посад викладачів і для підго-

товки в аспірантурі та моніторингу їх професійної діяльності. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Проаналізовано стан системи підготовки фахівців вищого кваліфіка-

ційного рівня в Україні. Аналіз показав практичну відсутність моделей і сце-

наріїв підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, які забезпечували б засто-

сування інтелектуальних інформаційних технологій, що обумовлює актуаль-

ність вирішення завдання відбору кандидатів для підготовки та заміщення 

посад викладачів ЗВО і моніторингу їх професійної діяльності. 

2. Проаналізовано систему відбору кадрів, реалізовану в силових стру-

ктурах спеціального призначення України та іноземних держав, яка висуває 

найбільш жорсткі вимоги до кандидатів. Аналіз показав, що тенденцією 

останніх часів при відборі кандидатів є високі вимоги до інтелектуальних по-

казників, зокрема, до математичної підготовки, наявність серед навчальних 

дисциплін підготовки математики та програмування як таких, що навчають 

логічному мисленню. Загалом, технологія відбору спеціалістів для прохо-

дження служби у спеціальних підрозділах має перспективи до удосконалення 

та використання у широкій практиці. 

3. Проаналізовано науково-методичний апарат професійного відбору. 

Аналіз показав, що у більшості джерел професійний відбір асоціюється з пси-

хофізіологічним відбором, методи та методики якого при певній адаптації мо-

жу бути застосовані для побудови моделі і відбору фахівця будь-якої галузі. 

Загальним недоліком аналізованих методів і методик є відсутність єдиних спо-

собів оцінювання і подання результатів вимірювань, шкал, узагальнених пока-

зників та критеріїв їх застосування, неможливість побудови рейтингового спи-

ску об’єктів відбору. До того ж, більшість із методів відбору передбачають до-

слідження кандидатів протягом визначеного терміну часу, іноді достатньо 

тривалого, що за суттю є процедурою моніторингу. 

4. Результати аналізу у сукупності свідчать про складність вирішуваних 

завдань, що обумовлює необхідність автоматизування процесу прийняття 

рішень щодо кадрового забезпечення за рахунок використання експертної 
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системи підтримки прийняття рішень, що потребує, в свою чергу, визначення 

методу прийняття рішень, вектора ознак, який описує об’єкт вибору (моніто-

рингу), визначення вагових коефіцієнтів для ознак, методів вимірювання 

значень величин, що характеризують ознаки, і методів оброблення результа-

тів вимірювання; при цьому важливе значення має правильний вибір шкал, 

які використовуються для вимірювань. 

5. Сформульовані завдання дослідження. 

Результати досліджень даного розділу викладені у наукових статтях [24, 

25, 31, 32], доповідались на наукових конференціях [37, 40, 43, 47, 49–53]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Аналіз принципів реалізації і науково-методичних основ відбору і мо-

ніторингу професійної діяльності викладачів ЗВО, що був проведений у роз-

ділі 1, показав складність вирішуваних завдань і необхідність автоматизуван-

ня процесу прийняття кадрових рішень за рахунок використання інформа-

ційної технології. 

У даному розділі обґрунтовується методичний підхід до розроблення 

принципів, математичних моделей та методів інформаційної технології кад-

рового забезпечення закладів вищої освіти України. 

 

2.1 Обґрунтування завдань дослідження 

 

Питання кадрового забезпечення освітянського процесу як одного з голов-

них чинників забезпечення якості відбору і підготовки кадрів знайшло своє відо-

браження у Національній програмі розвитку освіти [1]. Поставлені в програмі за-

вдання можна вирішити шляхом розроблення і запровадження системи профе-

сійного відбору кандидатів для підготовки та заміщення посад викладачів закла-

дів вищої освіти України і моніторингу їх професійної діяльності на ґрунті про-

гресивних концепцій, що є метою дисертаційного дослідження. 

Сучасна інформаційна технологія відбору кандидатів на заміщення по-

сад викладачів і для підготовки в аспірантурі з метою управління процесом 

їхньої підготовки та професійної діяльності повинна ґрунтуватися на моде-

лях, методах і відповідному математичному та програмному забезпеченні, 

використовуваних при вирішенні поставлених завдань. 

Розглянутий у п.п. 1.2 склад системи моніторингу стану об’єкта (див. 

рис. 1.4) дозволяє запропонувати його удосконалення з метою вирішення за-

вдань кадрового забезпечення ЗВО (рис. 2.1). До складу системи підтримки 
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прийняття кадрових рішень (СППКР), окрім раніш розглянутих системи спо-

стереження, регістрації та збереження (ССРЗ) виміряних ознак об’єкта вибо-

ру (ОВ) та/ або об’єкта моніторингу (ОМ), системи визначення стану об’єкта 

(СВСО) та системи прогнозування стану об’єкта (СПСО), включені модель 

викладача (МВ), до якої входять модель особистості викладача (МОВ) і модель 

професійної діяльності викладача (МПДВ). 

 

Рис. 2.1 – Склад системи підтримки прийняття кадрових рішень 

 

Перелічені компоненти системи, а також методи, алгоритми та засоби 

оброблення, що використовуються для оцінювання відповідності кандидатів 

(об’єктів вибору та моніторингу), і спосіб подання результатів оцінювання 

особі, що приймає рішення, потребують розроблення. 

Завдання, що вирішуються в процесі кадрового забезпечення, відносяться 

до класу завдань прийняття складних рішень в умовах невизначеності, яка зумо-

влена нечіткістю вхідної інформації, описів ситуацій в зовнішньому середовищі 

або в самій системі та ознак, які використовують для описів ситуацій, тощо. Для 

вирішення таких завдань доречно використовувати інтелектуальні системи [126, 

127], із різноманіття яких за призначенням та реалізаціями доречно вибрати екс-

пертну систему підтримки прийняття рішень – інтелектуальну систему (ІС), за 

допомогою якої особа, що приймає рішення, має можливості аналізу ситуацій, 

формулювання завдань, вироблення, контролю й оцінювання варіантів рішень, 

що забезпечують досягнення поставленої мети.  

Створення будь-якої ІC зазвичай передбачає виконання деякої послідо-

вності етапів [128-133], як показано на рис. 2.2. 
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На етапі ідентифікації визначають за-

вдання, які треба вирішити, виявляють цілі, 

ресурси, експертів, категорії користувачів. 

Концептуалізація передбачає змісто-

вний аналіз проблемної галузі, вихідних 

понять, їх відношень та взаємодії: визна-

чають методи вирішення завдань, типи да-

них, вихідні та результуючі дані, стратегії 

та гіпотези, які мають використовувати ек-

сперти при вирішенні завдань, тощо. 

При формалізації визначають спосо-

би подання та інтерпретації знань, форма-

лізують основні поняття, оцінюють адеква-

тність зафіксованих понять цілям системи. 

На етапі реалізації знання подаються у вигляді, що прийнятий для ІС на 

етапі формалізації. 

Тестування дозволяє експертам i розробникам перевірити компетент-

ність системи. 

Дослідна експлуатація дозволяє перевірити готовність ІС для користу-

вачів. Результати цього та попереднього етапів можуть зумовлювати повер-

нення до попередніх етапів і перегляд прийнятих рішень. 

Це визначає ще одне із завдань дослідження – реалізацію та апробацію ін-

формаційної технології підтримки прийняття кадрових рішень (ППКР) для ЗВО. 

Ефективність професійної діяльності у будь-якій галузі зумовлена сту-

пенем збігу змісту роботи та схильності індивіда до певного типу діяльності. 

Розроблення інформаційної технології ППКР потребує вирішення завдання 

визначення вектора ознак (груп ознак) для фахівця – об’єкта порівняння, тоб-

то моделі фахівця (професіограми), вектора вагових коефіцієнтів для ознак 

(груп ознак), вимірювання значень величин, які характеризують ознаки. Пе-

релічені завдання передбачають формування деяких множин та їх формалізо-

 

Рис. 2.2 – Етапи створення ІС 
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ваний опис. Зазвичай для цього використовують експертні методи. Вибір ві-

дповідного експертного методу є одним із завдань дослідження. 

Експертні методи оцінювання широко застосовуються при вирішенні за-

вдань вибору (ранжирування) у різних предметних областях: кваліметрії, еконо-

міці, соціології та ін. При цьому використовують модель об’єкта вибору, критерії 

вибору та різноманітні шкали, визначення яких є ще одним із завдань досліджен-

ня, вирішення якого забезпечить використання оцінок будь-яких властивостей 

кандидатів-об’єктів вибору, що отримані за будь-якими шкалами. 

Однією з умов задовільного сприйняття результатів оброблення інформації 

щодо кандидатів для особи, що приймає рішення, є наочність її подання, яку мо-

жна забезпечити шляхом візуалізації результатів обробки, що також є ще одним 

із завдань дисертаційного дослідження, котре потрібно вирішити. 

Кінцевим результатом оцінювання професійної придатності та діяльності 

має бути сукупність оцінок, яка відбиває досягнення кожної з оцінюваних осіб, 

у вигляді, наприклад, ранжируваного списку, що є кваліметричним завданням. 

Для вирішення таких завдань використовують зазвичай різноманітні методи із 

різних галузей науки, зокрема, прикладної математики. 

 

2.2 Вибір та зміст методів вирішення завдань дослідження 

 

Для опису множини кандидатів, властивостей їх особистостей, показ-

ників якості тощо доцільно використовувати аксіоматичну теорію множин, 

основи якої наведено у п. А.1. 

 

2.2.1 Експертні методи оброблення результатів оцінювання показ-

ників властивості 

 

Експертні методи, використовувані для оброблення результатів оціню-

вання показників якості [120, 138–141] мають три основних різновиди: метод 

переваги, метод приписування балів, метод порівняння. 
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При використанні метода переваги (метода рангів) кожен експерт, пе-

реглядаючи вектор параметрів – усю вибрану номенклатуру показників якос-

ті продукції (послуг), що оцінюються, – виконує нумерацію (ранжирування) 

ваги показників у порядку їх важливості. Самому маловажному показнику 

надається номер 1, наступному за важливістю – 2, і так далі, тобто самий ва-

жливий показник отримує останній (найбільший) номер. 

При такій переважності розташування номерів ваги одиночних показ-

ників якості, вагу кожного і-го показника, визначену j-тим експертом, можна 

розрахувати за формулою: 
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                                                     (2.1) 

 

де Мij – ранг і-го показника, що присвоєний j-м експертом ( n1,j ); 

m – кількість показників. 

Наприклад, при m = 10, n = 1 і рангах Мі1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 за 

формулою (2.1) отримуємо: k11 ≈ 0,018; k21 ≈ 0,036; k31 ≈ 0,054; k41 ≈ 0,072; 

k51 ≈ 0,09; k61 ≈ 0,109; k71 ≈ 0,127; k81 ≈ 0,14; k91 ≈ 0,16; k10,1 ≈ 0,18. 

Метод приписування балів (метод оцінювання) передбачає встановлен-

ня експертами важливості кожного одиничного показника якості (ОПЯ) в ба-

лах, наприклад, у діапазоні від 1 до 10. Найбільш важливому показнику екс-

перт може дати 10 балів. При використанні цього метода коефіцієнт вагомос-

ті може бути розрахований за формулою: 
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                                  (2.2) 

 

де Мij – оцінка вагомості і-го показника у балах, дана j-м експертом; 
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n – кількість експертів. 

При необхідності експерт може оцінювати вагу показника не тільки ці-

лими числами, але й дробовими. 

Метод порівняння передбачає, що кожний експерт порівнює попарно 

показники якості ai за їх важливістю, встановлюючи більш важливому зна-

чення 1, а менш важливому – 0. Коефіцієнти вагомості визначають за форму-

лою (2.1) за умови, що Мij = Σai, як показано у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Результати порівняння ОПЯ за двохальтернативною шкалою 

ОПЯ а1 а2 а3 Мij kij 

а1 1 1 0 2 2/6 

а2 0 1 0 1 1/6 

а3 1 1 1 3 3/6 

 

Загальна кількість пар (порівнянь) для показників 

 

.
2

)1n(n
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                                                 (2.3) 

 

Якщо, за думкою експерта, в переліку є однаково важливі показники, 

то він може застосовувати трьохальтернативну шкалу: а1>а22, а1=а21, 

а1<a20. У цьому випадку сума переваг кожного показника буде дорівнюва-

ти рангу одиничного показника якості. Результати попарного порівняння од-

ним експертом п’яти параметрів (а1=а4) наведені в табл. 2.2 як приклад. 

Таблиця 2.2 

Результати порівняння ОПЯ за трьохальтернативною шкалою 

ОПЯ а1 а2 а3 а4 а5 Мі М'і ki k'i 

а1 1 2 2 1 2 8 36 0,32 0,39 

а2 0 1 2 2 2 7 27 0,28 0,29 

а3 0 0 1 0 0 1 1 0,04 0,01 

а4 1 0 2 1 2 6 22 0,24 0,24 

а5 0 0 2 0 1 3 5 0,12 0,05 

 

Оскільки ΣМі = 25, ,1,5i   то за формулою (2.1) можна розрахувати кое-

фіцієнти вагомості ki, які наведені в передостанньому стовпці табл. 2.2. 
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Експерт може визначити нові ранги, як добуток матриці переваги ||ai|| 

на матрицю-стовпець рангів ||Mi||, тобто 

 

.MaM iii                                          (2.4) 

 

В нашому прикладі отримуємо: M′1= 36;   M′2= 27;   M′3= 1;   M′4= 22;   

M′5= 5  і звідси ΣМі = 91, 1,5i  . 

Значення вагових коефіцієнтів k'i, розраховані за формулою (2.1), наве-

дені в останньому стовпці табл. 2.2. Такий прийом дозволяє розширяти ди-

намічний діапазон вагових коефіцієнтів [120, 139]. 

Узгодженість думок про вагомість кожного з показників якості оцінюєть-

ся за допомогою коефіцієнтів варіації, які визначаються за формулою: 
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де 
ik  – середньоквадратичне відхилення коефіцієнтів вагомості і-го 

показника якості; 

ki – коефіцієнт вагомості і-го показника якості. 

Вважають, якщо: 

- Vi > 0,35 – узгодженість думок експертів у відношенні вагомості і-го 

показника якості низька; 

- Vi = 0,26-0,35 – узгодженість нижче середньої; 

- Vi = 0,16-0,25 – узгодженість середня; 

- Vi = 0,11-0,15 – узгодженість вище середньої; 

- Vi = 0,1 – узгодженість висока. 

При отриманні коефіцієнту варіації Vi  0,25 думки експертів про вагу 

показника якості вважаються узгодженими. 

Оцінка узгодженості думок експертів про вагу всіх показників якості 

може визначатися за допомогою коефіцієнта конкордації (узгодження) за фо-

рмулою [120]: 
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Середнє значення рангів визначається як 

 





m

1i

iM
m

1
M                                                (2.7) 

 

де m – кількість показників; 

n – кількість експертів; 
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де Mij – ранг і-го показника у j-го експерта. 

Величина W приймає значення в діапазоні [0, 1]: при W = 0 узгодже-

ність думок експертів відсутня, при W = 1 вона повна. Зазвичай, узгодженість 

думок експертів вважається достатньою при W > 0,5. 

Оскільки коефіцієнт конкордації є величиною випадковою, значимість йо-

го оцінки (при заданому рівні значущості α) може визначатися за допомогою 

критерію 
2
. Розрахована величина 2

p  = n(m-1)W має 
2
 – розподіл з  = m - 1 

ступенями свободи. Якщо 2
p  > 2

Тχ  (табличного – для заданих α і  ≤ 30), то вва-

жають, що думки експертів узгоджені. 

 

2.2.2 Методи вирішення завдань прийняття рішень 

 

Методи вирішення завдань прийняття рішень достатньо докладно розгля-

нуті в літературних джерелах [112, 128, 138, 142–153], у найбільшій мірі в розді-

лі 5 «Переработка информации. Принятие решения и познавательные процессы» 

[112], в якому проаналізовані й узагальнені дані теоретичних і експерименталь-

них досліджень із 170 джерел. Це дає змогу перейти до деяких узагальнень. 
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Прийняття складних рішень у ситуаціях, коли треба розглянути, оціни-

ти та порівняти різні альтернативи, можна віднести до однієї з трьох загаль-

них категорій: вибір, рішення в умовах невизначеності й діагностика. Пошук 

оптимального рішення цих трьох задач можна подати у спрощеній формі 

прикладами з двома наслідками. 

Для вибору подані два об’єкти О1 й О2, які розрізняються двома озна-

ками (характеристиками, властивостями) a1 й a2 з ваговими коефіцієнтами w1 

й w2 відповідно, кожний з яких характеризується величинами v11, v12, v21, v22. 

Оптимальним вважається вибір об’єкта за критерієм 

 

}.wvwv;wvwvmax{R 222121212111                      (2.8) 

 

Така ж сама схема застосована до процедури вибору між двома 

об’єктами – напрямками дії, наприклад, призначення препаратів для лікуван-

ня, які може призначити лікар у залежності від виміряних значень темпера-

тури й артеріального тиску у пацієнта. Тоді величини в фігурних дужках ви-

разу (2.8) відбивають значення очікуваних результатів у відповідності до ви-

браних напрямків. 

У розглянутому випадку при великій кількості ознак іноді уживають 

спрощені стратегії, приділяючи увагу тільки головній ознаці (з найбільшою 

вагою) або декільком ознакам, ігноруючи усі інші, які оцінюються не так ви-

соко. При цьому якість прийняття рішення погіршується. 

Прийняття рішення в умовах невизначеності формально ідентичне за-

вданню вибору між напрямками дії: ознаки замінені можливими станами 

осередку s1 й s2, а ваги ознак – ймовірностями р1 й р2, пов’язаними з цими 

станами. Оптимальною вважається дія, визначена за критерієм: 

 

}pv+p v;p v+ p{vmax  = R 222121212111 .                              (2.9) 

 

Елемент невизначеності (ризику) пов’язаний з тим, що суб’єктивні оці-

нки ймовірностей (завжди завищені для дуже рідких подій і занижені для 
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дуже частих) не завжди відповідають їх дійсним (об’єктивним) значенням. 

Це призводить до відхилень від оптимальної дії. 

При діагностуванні вибір однієї з двох гіпотез h1 й h2 при наявності 

двох симптомів s1 й s2 із відповідними діагностичними вагами w1 й w2 та ві-

домими (виміряними) величинами v11, v12, v21, v22, що характеризують ці сим-

птоми, аналогічний (2.8). З цього моменту гіпотеза може піддаватися пода-

льшій перевірці для її підтвердження або спростування. Доведено, що діагно-

стика – вид діяльності, для якого люди погано підходять: людині важко 

утримувати в оперативній пам’яті або обробляти більш ніж дві-три гіпотези 

одночасно; крім того, завданням діагностування й перевірки гіпотез заважа-

ють ще п’ять факторів, які підтверджують сказане: 

- діагностування з опорою тільки на діагностичні ваги, які визначають 

ступінь «відповідності» окремих симптомів гіпотетичним станам, дає не зав-

жди вірний результат. Обов’язковим доповненням до симптоматичної інфо-

рмації є інший важливий фактор – оцінка ймовірності правильності тієї або 

іншої гіпотези, яку можна отримати за теоремою Байєса; 

- симптоми можуть мати різну надійність (точність вимірювання величини 

симптоматичної ознаки) і діагностичну вагомість (легкість розрізнювання симп-

томів для різних гіпотез). Абсолютна величина кореляції між величиною ознаки 

та імовірністю того, що гіпотеза вірна, може змінюватись приблизно від 0 (нена-

дійна або недіагностична ознака) до 1 (цілком надійна та діагностична); 

- часто одній (або декільком) із ознак присвоюють більшу вагу, чим 

іншим, не через її інформаційну цінність, а через її «вираженість» – за зоро-

вим, слуховим або іншим сприйняттям; 

- при перевірці гіпотез часто ведеться пошук ознак, які підтримують вже 

вибрану гіпотезу, і важко приймаються нові дані на користь конкуруючої гіпо-

тези. Двохзначні ознаки (тобто ті, що узгоджуються з обома гіпотезами – виб-

раною та конкуруючою) сприймаються тільки як ті, що підтримують вибрану 

гіпотезу, й не ведеться пошук ознак, що її спростовують. Більш того, навіть ко-

ли такі ознаки наявні, імовірність їх урахування мала; 



 70 

- вибрана гіпотеза може безпосередньо підтверджуватися особливо по-

мітним симптомом. Однак вона може також посередньо підтверджуватись 

відсутністю симптому, який говорить на користь конкуруючої гіпотези. За-

звичай люди не бажають використовувати таку «заперечливу інформацію», 

щоб звузити набір гіпотез. 

Для розглянутих вище прикладів задача прийняття рішення може бути 

вирішена в два етапи: 

- розрахунок результуючого вектора-стовпця 
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R           (2.10) 

 

- вибір максимального елемента з R та визначення відповідного йому 

об’єкта (дії, гіпотези). 

У загальному випадку кількість об’єктів (дій, гіпотез), ознак (станів, 

симптомів) і, відповідно, наслідків може бути достатньо великою. Тоді вираз 

(2.10) для будь-якої з категорій розглянутих задач можна записати у вектор-

но-матричній формі: 

 

W,VR                                              (2.11) 
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де V     – матриця величин, які характеризують 

ознаки (стани, симптоми); 
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W
 – вектор-стовпець вагових (діагностичних) коефіцієнтів 

(або ймовірностей). 
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2.2.3 Методи вирішення завдань вибору 

 

З точки зору постановки завдання відбору кандидатів для навчання в 

аспірантурі та заміщення посад викладачів при наявності списків ознак (час-

ткових показників), коли є так званий опис об’єкта порівняння (вибору, моні-

торингу) ООП, який є n-мірним вектором, де n – кількість ознак, використову-

ваних для характеристики об’єкта, причому i-та координата цього вектора 

дорівнює значенню i-ої ознаки (i = 1, ..., n), може розглядатися як завдання 

розпізнавання образів (класифікації, ідентифікації предметів, явищ, процесів, 

сигналів, ситуацій) [121, 134, 135, 140, 143–149, 151, 152, 154–169]. 

Якщо, крім опису об’єктів порівняння (ОП), є відомості про належність 

об’єктів до однієї або іншої групи, кількість яких кінцева й задана, а групи 

можуть перетинатися, то йде мова про клас завдань навчання з учителем. До 

цього класу приводиться будь-яке завдання прийняття рішень, якщо воно ба-

зується на вивченні раніше накопиченого досвіду. 

У випадку необхідності класифікувати об’єкти по декількох групах 

тільки на основі їхніх описів, причому кількість груп не обов’язково відома, 

завдання відноситься до класу завдань навчання без учителя або таксономії – 

теорії класифікації і систематизації складно організованих галузей діяльнос-

ті, які мають ієрархічну побудову [138, 157]. Цей метод багатомірного порів-

няльного аналізу, який було розроблено у галузі економетричного моделю-

вання [138, 151, 164, 168–171], широко застосовується фахівцями біологіч-

них, економічних, природничих, політичних наук, а також для дослідження 

систем військового призначення [138, 172, 173]. 

Для вирішення завдань вибору в даний час із науково-технічної літера-

тури відома значна кількість методів, зокрема математичного програмування 

– лінійне, нелінійне, цілочисельне, динамічне, геометричне, стохастичне, те-

орії ігор тощо. На практиці виконують розрахунки різного рівня складності, 

використовуючи при цьому найбільш розповсюджені методи прикладної ма-

тематики, наприклад, теорії імовірностей та математичної статистики. Розра-
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хунки звичайно виконують з метою скаляризації вектора ознак порівняння і 

утворення єдиного показника, який, незалежно від назви – лінійна функція 

переваги, цільова функція виграшу і втрат, метрика тощо – фактично є згорт-

кою, складові якої можуть бути зведені до безрозмірного виду. Використання 

їхніх числових значень для порівняння об’єктів будь-якої природи дозволяє 

перейти від багатофакторного аналізу до однофакторного, в значній мірі 

спростити алгоритми прийняття рішень. 

Методи «відстаней» є статистичним розвитком лінійних функцій пере-

ваги [158, 159, 174]. Вони слугують для розрахунку так званих згорток. 

При порівнянні двох об’єктів, поданих значеннями своїх статистично 

незалежних показників якості (ПЯ), значимість яких при рейтинговому оці-

нюванні різна і визначається ваговими коефіцієнтами, розраховують так зва-

ну відстань Махалонобіса, яка враховує кореляційні зв’язки матриці генера-

льної сукупності ПЯ. 

Якщо ПЯ взаємно незалежні, мають однакову дисперсію, однорідні за 

смислом і однаково важливі розраховують звичайну евклідову відстань. 

Коли можна встановити значимість кожного показника якості, тобто 

його вагу, обчислюють зважену евклідову відстань. 

Коли об’єкти описуються дихотомічними ознаками, які мають значен-

ня 0 або 1, для розрахунків використовують Хеммінгову відстань. 

В деяких випадках обчислюють відстані, що задаються за допомогою 

потенціальних функцій від «відстаней», розрахованих вищевказаними спосо-

бами. При цьому, суттєвих обмежень на вигляд потенціальної функції не на-

кладається. Наприклад, її можна подати у вигляді спадаючої функції від за-

даної точки до довільної точки; очевидно, що «потенціал» об’єкта порівнян-

ня в цій точці буде тим менше, чим більша відстань у просторі показників 

відділяє її від ОП. 

Для наведених методів обчислення порівняльних оцінок при введенні нор-

мування діапазон відстаней [0, 1] можна розбити на інтервали, які включають 

групи однорідних, з точки зору поставленого завдання, об’єктів порівняння. Так, 
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в рейтинговій системі CAMEL, що використовується у США для оцінювання на-

дійності фінансового стану банків [174], введені п’ять груп: повністю надійні; не-

стійкі; ті, що мають фінансові проблеми, та ін. У [138] відмічається, що «згортка 

часткових показників ефективності… є поширеним, але малоефективним мето-

дом боротьби з багатокритеріальністю. При такій згортці низьке або зовсім не-

припустиме значення одних показників може компенсуватися високими значен-

нями інших... У результаті план (у нашому випадку – об’єкт вибору), оптималь-

ний за сумарним показником, може виявитися неприпустимим за очікуваними 

значеннями часткових показників». 

Методи вирішення завдань вибору для даних загальної природи, якими є 

вибірки x1,x2,…,xn, складені з ранжирувань (упорядкувань), виходять із того, що 

може бути отримана згортка у вигляді середнього як рішення задачі мінімізації 

деякої відстані D: Х
2
 [0, +) – показник розбіжності у сенсі того, що чим бі-

льше різняться деякі x та y, тим більше значення D(x, y) [162]. Аналітично 

 

                                  (2.12) 

 

Тут р – номери елементів у просторі об’єктів порівняння для розрахун-

ку показника розбіжності. 

Таким чином, середнє Еp(D) – це сукупність всіх тих х  Х, для яких 

функція 
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сягає мінімуму на Х. 

Для класичного випадку числових статистик при D(x,y) = (x-y)
2
 маємо 

Ep(D) = х , при D(x,y) = |x-y| середнє Ep(D) співпадає з вибірковою медіаною 

при непарному обсязі вибірки, а при парному – є відрізком із кінцями у двох 

середніх елементах варіаційного ряду. 
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У загальному випадку рішення задачі (2.12) отримало назву медіани 

Кемені – емпіричного середнього, побудованого за допомогою так званої від-

стані Кемені. 

Відстань Кемені між бінарними відношеннями, описуваними відповід-

но матрицями А = ||a(i,j)|| і В = ||b(i,j)||, є 

 





k

1ji,

.j)b(i,j)a(i,B)D(A,                                 (2.14) 

 

Іноді у формулу для визначення відстані Кемені вводять множник, за-

лежний від k. 

Очевидно, що відстань Кемені – це кількість неспівпадаючих елементів 

в матрицях А і В; вона дорівнює додатку модулів різниць елементів, що сто-

ять на одних і тих же місцях у відповідних ним матрицях. 

Якщо бінарні відношення використовуються для опису думок експер-

тів, то відстань Кемені характеризує близькість думок експертів, а медіана 

Кемені дозволяє знаходити підсумкову усереднену думку комісії експертів. 

Наприклад, для квадратної матриці попарних відстаней для безлічі бінарних 

відношень із 9 елементів А1, А2, А3, ..., А9 (табл. 2.3) необхідно знайти медіа-

ну Кемені для множини (p = 2, 4, 5, 8, 9) елементів {А2, А4, А5, А8, А9}. 

Таблиця 2.3 

Бінарні відношення елементів 
D(A,B) А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

А1 0 2 13 1 7 4 10 3 11 

А2 2 0 5 6 1 3 2 5 1 

А3 13 5 0 2 2 7 6 5 7 

А4 1 6 2 0 5 4 3 8 8 

А5 7 1 2 5 0 10 1 3 7 

А6 4 3 7 4 10 0 2 1 5 

А7 10 2 6 3 1 2 0 6 3 

А8 3 5 5 8 3 1 6 0 9 

А9 11 1 7 8 7 5 3 9 0 

 

Відповідно до визначення медіани Кемені введемо в розгляд функцію 
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С(А) = ∑ D(A, Aр) = D(A, A2)+D(A, A4)+D(A, A5)+D(A, A8)+D(A, A9),   (2.15) 

 

розрахуємо її значення для всіх А1 , А2 , А3 ,..., А9 і виберемо найменше з них. 

Виконаємо розрахунки: 

С(А1) = ∑ D(A1,Aр) = |a(1,1) – a(1,2)| + |a(1,1) – a(1,4)| + |a(1,1) – a(1,5)| + 

+ |a(1,1) – a(1,8)| + |a(1,1) – a(1,9)| = 2 + 1 + 7 + 3+ 11 = 24; 

С(А2) = ∑ D(A2,Aр) = |a(2,2) – a(2,2)| + |a(2,2) – a(2,4)| + |a(2,2) – a(2,5)| + 

+ |a(2,2) – a(2,8)| + |a(2,2) – a(2,9)| = 0 + 6 + 1 + 5+ 1 = 13. 

Далі, за аналогією, С(А3) = 21, С(А4) = 27, С(А5) = 16, С(А6) = 23, 

С(А7) = 15, С(А8) = 25, С(А9) = 25. 

З усіх обчислених сум найменша дорівнює 13, і досягається вона при А 

= А2, отже, медіана Кемені – це А2. 

Взагалі, мінімум може досягатися не в одній точці, а в декількох, тому 

медіана Кемені – це, взагалі кажучи, не елемент відповідного простору, а йо-

го підмножина. Тому для даних табл. 2.3 правильна відповідь: медіана Кеме-

ні – це множина, яка складається з одного елементу А2, тобто 

 

9 8, 5, 4, 2, = p , A = )A ,D(AArgmin 2pi .                       (2.16) 

 

Для знаходження медіани Кемені можна використовувати різні алгори-

тми дискретної оптимізації, зокрема, засновані на методі гілок і границь, а 

також алгоритми випадкового пошуку. У загальному випадку обчислення 

медіани Кемені – задача цілочисельного програмування [175]. 

Крім розглянутих вище методів, для розрахунку згорток використову-

ють також формули, пов’язані з коефіцієнтами рангової кореляції Кендалла 

або Спірмена, які забезпечують впорядкування по деяких середніх рангах, 

але складні для розрахунків, та багато інших [161, 175–177]. 

Завдання вибору можна вирішувати, не розраховуючи згортку, напри-

клад, якщо вибрати один із показників як головний, а решту вивести в розряд 

обмежень, що є достатньо складним, а іноді невирішуваним завданням [138]. 
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Методи багатокритеріальної оптимізації застосовують, якщо вибрати 

головний показник не вдається, а згортка показників для ОП виявляється не-

припустимою. Одним з таких методів є, наприклад, метод «поступок», сут-

ність якого полягає у тому, що спочатку знаходять оптимальне рішення за 

«головним» показником, а потім в околиці цього рішення за рахунок допус-

тимого погіршення («поступки») по «головному» показнику намагаються по-

ліпшити значення інших показників [138]. 

У основі цього методу покладена властивість слабкої залежності зна-

чень функції, наприклад, параболи, від значень аргументу в околиці екстре-

муму функції. Ця особливість дозволяє за рахунок малого допустимого погі-

ршення в значенні функції («поступки») отримати значно більший інтервал 

допустимих значень аргументу, в межах якого можливий пошук значень того 

ж аргументу, але на користь поліпшення значень наступного за важливістю 

показника, і так далі, до останнього показника якості. 

Багатовимірну парето-оптимізацію [138, 175] можна застосовувати, 

якщо метод «поступок» виявляється непридатним. Метод передбачає «відсі-

кання» варіантів рішень, які явно непридатні за одним або декількома показ-

никами, та подальший вибір будь-якого з варіантів рішення, що залишилися. 

У результаті залишається обмежений набір варіантів рішення, задовільних за 

значеннями всіх показників. Вибір серед варіантів, що залишилися, робить 

особа, що приймає рішення, відповідно до свого досвіду, інтуїції, рішучості 

та інших властивостей. 

Логико-лінгвістичні методи і алгоритми використовують ідеї і моделі 

теорії штучного інтелекту, наприклад, експертні системи і алгоритми, інтеле-

ктуальні пакети прикладних програм, інтелектуальні розрахунково-логічні 

системи тощо [138, 156, 158, 159, 161]. 

Методи експертних оцінок засновані на використанні неформалізова-

них знань експертів. Найбільш досконалим із них вважається метод аналізу 

ієрархій (МАІ), сутність якого така [138]. 
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Інформація про об’єкти порівняння включає опис суттєвих (для цілей 

вибору) властивостей порівнюваних об’єктів в термінах якісних стосунків 

«краще – гірше», «менше – більше» і т.п. Окремі властивості можуть мати кі-

лькісну характеристику. ОП вважаються однорідними з точки зору призна-

чення або мети аналізу. 

У методі аналізу ієрархій одночасно формується модель процесу і мо-

дель рішення, тому ключовими положеннями МАІ є визначення: 

- цілі аналізу; 

- суттєвих для цієї цілі властивостей (факторів, параметрів, ознак, пока-

зників, критеріїв, чинників) порівнюваних об’єктів; 

- безрозмірних оцінок (виконуються експертно) ступеня впливу влас-

тивостей об’єкту на досяжність цілі аналізу. 

Оскільки контроль придатності вибираних об’єктів не передбачений, його 

треба виконувати шляхом аналізу допустимості значень кожного показника для 

кожного об’єкта. За результатами аналізу неприпустимі об’єкти слід відкинути. 

Завдання порівняння експерти виконують по крокам тільки для двох 

чергових ознак відносно третьої вищестоящої ознаки. Далі спеціальний алго-

ритм обробки експертних даних дозволяє отримати аргументоване рішення 

щодо вибору «кращого» альтернативного об’єкту. 

Після встановлення переліку суттєвих ознак багатовимірних об’єктів 

виникає проблема порівняння ознак між собою по ступеню їх впливу на 

якість багатовимірного об’єкту і подальшого порівняння об’єктів. Якщо 

ознаки ще не мають числових значень, то значення ознак потрібно синтезу-

вати (коректно з погляду цілей аналізу). Для забезпечення можливості порів-

няння ознак між собою передбачена шкала перетворення експертної думки 

про важливість в число, пропорційне рівню переваги важливості однієї озна-

ки над іншою. Кращим джерелом числових оцінок ознак у такому разі є самі 

суб’єкти-споживачі результатів аналізу, які і повинні стати експертами. 

Для полегшення роботи експертів формування «нормованих» числових 

значень ознак виконується поетапно шляхом формування матриць експерт-
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них оцінок ознак. У кожну клітинку матриці експерт заносить результат по-

рівняння тільки двох ознак з погляду ступеня їх впливу на мету аналізу. Мета 

аналізу може бути проміжною (тоді формуються локальні пріоритети ознак) 

або кінцевою (тоді знаходяться глобальні пріоритети ознак). Оцінки віднос-

ної важливості ознак усередині кожної матриці мають бути узгодженими між 

собою. Ця умова передбачає наявність транзитивності оцінок. 

Зауважимо, що починаючи з розмірності матриці експертних оцінок 

ознак n = 5 забезпечити узгодженість експертних рішень стає непросто, а при 

n > 9 таке завдання стає малопридатним для рішення, що і визначає гранич-

ний розмір експертних матриць в МАІ n ≤ 9 і є прихованим недоліком розг-

лянутого методу. 

Таксономічні методи спираються на гіпотезу про необхідність вважати 

два об’єкти ідентичними, якщо числові значення ознак цих об’єктів збіга-

ються. Відмічаються [138] приховані недоліки цих методів, обумовлені ви-

могами щодо рівної важливості параметрів багатовимірних об’єктів, моно-

тонної залежності підсумкової ефективності оцінюваних об’єктів від значень 

часткових показників-ознак, взаємної незалежності параметрів-ознак багато-

вимірних об’єктів, а також приводиться варіант усунення цих недоліків. Ме-

тодика розрахунків така [138]: 

- складається матриця розмірності (m х n), де m – кількість порівнюва-

них об’єктів, а n – кількість ознак кожного об’єкта; 

- отримана матриця трансформується в еквівалентну матрицю, де всі 

елементи матриці мають нульове значення математичного сподівання, оди-

ничне значення дисперсії та середнього квадратичного відхилення і водночас 

є безрозмірними величинами. Для цього від кожного параметра відіймають 

значення його математичного сподівання, а отриманий результат поділяють 

на значення середньоквадратичного відхилення цього параметра; 

- для кожного стовпця еквівалентної матриці знаходять ідеальну точку, 

тобто «краще» значення серед усіх m одиниць сукупності (з найбільш придат-

ними існуючими в реальності значеннями параметрів) з урахуванням напрямку 
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впливу стимуляторів (забезпечують незалежний покоординатний підйом) та де-

стимуляторів (забезпечують незалежний покоординатний спуск) так, як показа-

но на рис. 2.3 (запозичений рис. 4.3 із [138]) для двохвимірного випадку шести  

варіантів порівняння в евклідовій системі координат; 

- початок координат перено-

ситься в ідеальну точку (фактично 

– еталон); 

- розраховується таксономіч-

на (евклідова) відстань від точки 

порівняної сукупності до ідеальної 

точки за формулою (2.13); чим ме-

нше відстань, тим ближче об’єкт 

порівняння до еталону; 

- об’єкти порівняння (n-

вимірні точки) упорядковуються 

за зростанням відстані від ідеальної точки. 

Взагалі, за даними із [176, 177], починаючи з другої половини ХХ сто-

річчя, по статистичним технологіям було опубліковано не менше мільйона 

статей і книг, із яких більш ніж 100 тисяч є актуальними для фахівців і на 

сьогодні. При цьому, реальна кількість публікацій, які здатен засвоїти дослі-

дник за своє професійне життя, не перевищує 2-3 тисяч. 

Обмежимось фундаментальними джерелами [142, 145, 156, 157, 161, 

166, 176–178], зокрема [177], у якому приведено біля 2 тисяч посилань. У 

проаналізованих джерелах розглянуті загальні питання статистики випадко-

вих величин, багатомірного статистичного аналізу, статистики часових рядів, 

випадкових процесів та інші питання прикладної математичної статистики, а 

також питання статистики нечислових даних (об’єктів нечислової природи). 

Стрижнем останньої є теорія, яка побудована для результатів спостережень із 

простору загальної природи. В її межах вдалось дослідити та розробити ме-

тоди оцінювання параметрів і характеристик, перевірки гіпотез (зокрема, за 

 

Рис. 2.3 – Елементи порівняння в  

евклідовій системі координат 
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допомогою статистик інтегрального типу), параметричної та непараметрич-

ної регресії (відновлення залежностей), непараметричного оцінювання щіль-

ності, дискримінантного й кластерного аналізу і т.д. Ймовірнісно-статистичні 

методи, розвиті для результатів спостережень із простору довільного виду, 

дозволяють однаково проводити аналіз кінцевих випадкових або нечітких 

множин, обробляти результати роботи експертної комісії, коли відповіді екс-

пертів належать тому чи іншому простору бінарних відношень (класифікацій, 

ранжирувань, розбивань, толерантностей), розпізнавати образи за допомогою 

непараметричних оцінок щільності розподілення ймовірностей, розробляти 

алгоритми діагностування у просторі різнотипних даних, виміряних за різ-

ними шкалами. 

 

2.2.4 Методи оцінювання ризиків прийняття управлінських рішень 

 

Прийняття і реалізація управлінських рішень у будь-якій галузі людсь-

кої діяльності невід’ємно пов’язані з існуванням ризиків. У теперішній час 

теорія ризику розглядається як частина кризисології. 

Пошук в Інтернеті за ключовим словом «кризисологія» дав п’ять тисяч, 

понад дві та більш ніж дві с половиною тисячі посилань у пошуковиках 

Yandex, Google та Bing відповідно. 

Кризисологія – система знань, що досі практично формується, про кри-

зи різного роду, їх суть, зміст, особливості, форми, види, механізми еволюції, 

шляхи подолання тощо [179]. Як стверджують деякі вчені, кризисологія ще 

не є академічною наукою. 

Ризик (на побутовому рівні) – можливість небезпеки, невдачі, а небез-

пека – можливість, загроза чого-небудь дуже поганого, якого-небудь нещастя 

(лиха); звідки небезпечний – здатний викликати, спричинити якусь шкоду, 

нещастя [180]. 

Загалом, формулювання поняття «ризик» в різних джерелах різниться 

[143, 181–185], наприклад, ризик – характеристика ситуації, що має невизна-
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ченість результату, при обов’язковій наявності несприятливих наслідків; імо-

вірність можливої небажаної втрати чого-небудь при поганому збігу обста-

вин; безпосередньо передбачувана подія, здатна принести кому-небудь шко-

ду або збиток; кількісна оцінка небезпек (визначається, як частота однієї по-

дії при настанні іншої); поєднання імовірності і наслідків настання несприят-

ливих подій і т.д. Визначають такі характеристики ризику. 

1. Невизначеність – ризик існує тоді і лише тоді, коли можливий не 

єдиний варіант розвитку подій. 

2. Збиток – ризик існує, коли результат може привести до збитку (втра-

ти) або іншого негативного наслідку. 

3. Наявність аналізу – ризик існує, лише коли сформована суб’єктивна 

думка особи, що «передбачає» ситуацію і дана якісна або кількісна оцінка не-

гативної події майбутнього періоду (інакше це загроза або небезпека). 

4. Значущість – ризик існує, коли передбачувана подія має практичне зна-

чення і зачіпає інтереси хоча б одного суб’єкта (ризик без належності не існує). 

Щодо першої характеристики, доцільно відмітити так звану концепцію 

Найта «ризик проти невизначеності» [185], смисл якої полягає в тому, що ри-

зик є двоїсте поняття: з одного боку – це вимірювана невизначеність (кіль-

кість, отримана з вимірювань), яка в дійсності не є невизначеністю взагалі, а 

з іншого боку – це «дещо виразно не цього характеру; це і є… критичні від-

мінності у відношеннях явищ, в залежності від яких одне з цих двох понять 

дійсно присутнє і працює». 

Відмітимо, що усі наведені вище визначення ризику, а також друга його 

характеристика розуміють тільки негативний наслідок прийнятих рішень. Доці-

льно при цьому згадати відомі російські прислів’я: «риск – благородное дело»; 

«кто не рискует, тот не пьет шампанское». В цьому разі можна було б визначи-

ти ризик як невизначену подію або умову, яка в разі виникнення має позитив-

ний або негативний наслідок, призводить до придбань або втрат. Але з точки 

зору RUP (Rational Unified Process) ризик – діючий (такий, що розвивається) 

фактор процесу, що має потенціал негативного впливу на хід процесу [184]. 
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Тому згадана у третій характеристиці небезпека (загроза) з урахуванням четвер-

тої умови може бути виражена [112, с. 38] як 

 

R  H = D  ,                                                (2.17) 

 

де Н – випадковість, що визначається як низка обставин, які можуть 

бути причиною нанесення збитку; 

R – ризик, тобто імовірність настання небезпечної події. 

В сенсі вищесказаного, доцільно прийняти визначення [138]: ризик – це 

властивість обстановки містити можливість небажаного результату діяльності, 

зумовлена браком інформації про значення факторів і параметрів поточної або/і 

наступної обстановки (умов діяльності). Підкреслимо ключові слова цього ви-

значення – брак інформації, тобто невизначеність. 

У виразі (2.17) невизначеність несуть обидві складові, що мають імо-

вірнісний характер і повинні бути оцінені (виміряні). Двоїстість самої не-

визначеності вимірювання, яка характеризує сумніви відносно достовірно-

сті результату вимірювання, витікає з того, що її характеристики (імовірні-

сні оцінки) базуються на невідомому істинному значені вимірюваної вели-

чини (наприклад, стандартному відхиленні) або пов’язані з результатами 

вимірювання, відомими умовами вимірювань і характеристиками викорис-

товуваних вимірювальних приладів у сукупності [186]. 

В літературних та електронних джерелах розглядають різні види ризиків: 

виробничий, фінансовий, кредитний, інвестиційний, страховий та інші. В табл. 

2.4 наведені в алфавітному порядку кількісні результати пошуку в Інтернеті за 

фіксованим ключем «ризик+вид діяльності». Зміна ключових однокорінних слів 

виду діяльності призводить до суттєвих кількісних змін, наприклад, ризик кре-

дитний і ризик кредитування – майже вдвічі, ризик науковий та ризик наукової 

діяльності – у півтора рази і т.п. Аналіз вмісту деяких із видів ризиків показує, 

що вони можуть включати інші види ризиків із перелічених в табл. 2.4.  

Наприклад, пошук за ключем «ризик економічний» визначає серед по-

силань банківський, виробничий, інвестиційний, кредитний, страховий, фі-



 83 

нансовий ризики, ризик підприємницької діяльності. При цьому сумарна кі-

лькість посилань за кожним із перелічених видів ризиків не збігається. 

 

На рис. 2.4 наведено діаграму розподілу основних (у сенсі кількості по-

силань) видів ризиків. 

 

Рис. 2.4 – Приблизний розподіл ризиків за видами діяльності 

Таблиця 2.4 

Результати пошуку в Інтернеті джерел щодо ризику 

Ризики 

Yandex Google Bing Усього 

Абс., 

млн 
% 

Абс., 

млн 
% 

Абс., 

млн 
% 

Абс., 

млн 
% 

Банківський 4,000 3,48 0,932 3,72 0,650 42,29 5,582 3,94 

Виробничий 5,000 4,35 0,898 3,59 0,028 1,82 5,926 4,19 

Господарчий 4,000 3,48 0,719 2,87 0,017 1,11 4,736 3,35 

Економічний 22,000 19,13 1,340 5,35 0,079 5,14 23,419 16,54 

Інвестиційний 4,000 3,48 6,070 24,24 0,050 3,25 10,12 7,15 

Індивідуальний 3,000 2,61 1,510 6,03 0,028 1,82 4,538 3,21 

Інформаційних 

технологій 
4,000 3,48 1,010 4,03 0,046 2,99 5,056 3,57 

Інформаційної 

безпеки 
4,000 3,48 0,475 1,90 0,021 1,37 4,496 3,18 

Кредитний 5,000 4,35 0,898 3,59 0,061 3,97 5,959 4,21 

Менеджменту 10,000 8,70 1,640 6,55 0,060 3,90 11,7 8,26 

Науковий 6,000 5,22 1,590 6,35 0,025 1,63 7,615 5,38 

Підприємницької 

діяльності 
2,000 1,74 0,911 3,64 0,031 2,02 2,942 2,08 

Підприємства 13,000 11,30 2,170 8,67 0,119 7,74 15,289 10,80 

Страховий 12,000 10,43 1,770 7,07 0,101 6,57 13,871 9,80 

Техногенний 1,000 0,87 0,450 1,80 0,010 0,65 1,46 1,03 

Фінансовий 13,000 11,30 0,864 3,45 0,136 8,85 14 9,89 

Інші 3,000 2,61 1,790 7,15 0,075 4,88 4,865 3,44 

Загалом 115,000 100,00 25,037 100,00 1,537 100,00 141,574 100,00 



 84 

 

Можна зробити проміжний висновок, що необмежена кількість варіан-

тів ризиків відкидає можливість їх класифікації (як основного елемента нау-

ки) взагалі [138]. 

Пошук в Інтернеті за ключовими словами «теорія ризику» дав біля трьох 

мільйонів посилань у пошуковику Yandex і більш ніж півмільйона – у Google. У 

декількох десятках перших із них, відсортованих за релевантністю, приблизно 

половина є посиланнями на публікації Глущенка В. В., здебільше на [181]. 

Таким чином, в наявності є надмір інформації – інший (протилежний, 

на відміну від браку інформації) виток невизначеності. 

Наукова діяльність зазвичай спрямована на зменшення невизначеності 

в конкретній предметній галузі, тому завжди визначають: 

- об’єкт дослідження – процес людської діяльності у конкретній сфері; 

- предмет дослідження (наприклад) – інформаційна технологія оціню-

вання ризиків конкретного виду людської діяльності; 

- сукупність вирішуваних завдань, що обумовлюють використовувані 

методи дослідження. 

Останній пункт із перелічених передбачає застосування методів теорії 

ризику. 

Необхідність виявлення і оцінювання ризиків зумовила появу так зва-

ної статистичної теорії прийняття рішень, що постулює: кількісно ризик при-

йняття рішення в умовах стохастичної (фізичної) невизначеності, пов’язаної з 

імовірністю або неточністю, можна вимірювати теоретичним і статистичним 

методами [25, 157, 181, 182, 184–188]. Мова йде про наявність кількісних 

оцінок (результатів вимірювань) знань щодо конкретної предметної галузі. 

Кількісні показники ризиків можна отримати з використанням теорії 

імовірностей шляхом розрахунку імовірності події попадання оцінюваної ве-

личини для визначеного закону розподілу на деякий інтервал, що визначає 

ризик R, як це показано на рис. 2.5 (виділено сірим кольором). 
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Якщо відомий або заданий закон ро-

зподілу досліджуваної величини (напри-

клад, деякого показника ефективності ре-

зультату людської діяльності), то теорети-

чний ризик можна оцінити чисельними 

значеннями математичного сподівання 

або/і дисперсії [157]. 

В багатьох галузях (наприклад, ра-

діолокації, метрології) при оцінюванні ри-

зику використовують відомі з теорії стати-

стичних рішень категорії помилок першого 

Q1 (сірий колір) та другого Q2 (темно-сірий 

колір) роду (рис. 2.6). 

Стандартизована методика вибору 

засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) для контролю параметра виробу [189] 

передбачає використання таких вихідних даних: допустимих значень імовір-

ностей хибної Q1 = Рхв та невиявленої Q2 = Рнв відмов виробу; допуску на па-

раметр Δп,; середнього квадратичного відхилення параметра σх,; законів роз-

поділу параметра f(х) та похибки вимірювання f(Δ). Розрахунки фактичних 

значень хибної Рхв та невиявленої Рнв відмов за допомогою номограм зво-

дяться до елементарних операцій порівняння розрахованих значень похибок 

вимірювання із заданими. Остаточно розраховують імовірність вірного ви-

сновку – достовірність контролю параметра 

 

)Р + (Р - 1 = Р нвхв .                                         (2.18) 

 

Це дозволяє зробити висновок щодо правильності вибору ЗВТ. 

За теорією імовірностей [187] мірою невизначеності результатів дослі-

дження випадкової величини (ВВ) є середнє квадратичне відхилення (СКВ), 

що вимірюється в одних і тих же одиницях (в умовних, грошових або в ін-

ших) із оцінюваною ВВ. Чим менше значення СКВ – розкид значень ВВ від-

 

Рис. 2.5 – Теоретичний ризик 

 
Рис. 2.6 – Помилки першого та 

другого роду 
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носно її середнього значення (СЗ), – тим менше ризик прийняття невірного 

рішення. Якщо СКВ дорівнює нулю, то ВВ є детермінованою, і ризик, зумов-

лений невизначеністю результату оцінювання, теж дорівнює нулю. 

Наявність декількох альтернативних варіантів прийняття рішення до-

зволяє здійснювати вибір, що мінімізує ризик, у системі координат СЗ+СКВ 

за умов досягнення максимуму значення СЗ показника ефективності (якщо 

умовою є його максимізація) при мінімумі СКВ [138]. Відношення СКВ до 

СЗ – так званий коефіцієнт варіації Квар – також може бути використаний при 

порівнянні декількох рішень. При цьому вважають прийнятними значення 

Квар < 0,25 [190]. 

Таким чином, можна зробити проміжний висновок, що кількісно ризик 

прийняття рішення в умовах стохастичної (фізичної) невизначеності, 

пов’язаної з імовірністю або неточністю, можна вимірювати теоретичним і 

статистичним методами, із застосуванням категорій імовірності, математич-

ного сподівання, дисперсії, помилок першого та другого роду, середнього 

значення, середнього квадратичного відхилення. В умовах невизначеності 

(неоднозначності), зумовленої використанням при отриманні знань щодо 

конкретної предметної галузі якісних оцінок (так званих даних нечислової 

природи), а не кількісних, виникає проблема оцінювання ризику прийняття 

рішення (бажано, кількісного). 

 

2.2.5 Вибір шкал для вирішення завдань вибору 

 

Серед ознак, що описують об’єкт вибору, можуть бути як такі, що ха-

рактеризуються чисельними показниками і підлягають вимірюванню у пря-

мому сенсі, так і ті, які є якісними. Якість у чисельному вираженні може бути 

оцінена лише експертним методом [138, 161, 191, 192], основною процеду-

рою якого є порівняння – встановлення рис подібності або відмінності [138, 

141, 163]. Для порівняння можуть використовуватися шкали якісних ознак 
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(найменувань і порядку) і шкали кількісних ознак – інтервалів, різниць, від-

ношень, абсолютна шкала. 

Можливість переходу від одної шкали до наступної ілюструє перетво-

рення температурної шкали: 

- шкала порядку – неградуйований термометр; 

- шкала інтервалів – встановлення початку відліку (температура замер-

зання і/або кипіння води та ін.) та одиниці виміру (градус Цельсія, Ренкіна, 

Реомюра, Фаренгейта); 

- шкала відношень – початок відліку – абсолютний (природний, нату-

ральний) нуль, одиниця виміру – Кельвін, рівний градусу Цельсія, – абсолю-

тна термодинамічна шкала температур Кельвіна. 

Взагалі, різноманітність шкал безіменних і пойменованих, що використо-

вують для експертного оцінювання якості будь-яких порівнюваних об’єктів 

(продукції, виробів, суб’єктів професійного або якого-небудь іншого відбору то-

що) у будь-якій предметній галузі, не піддається опису, як і безліч методів оброб-

ки результатів оцінювання, часто занадто математизованих [138, 141, 161]. 

У табл. 2.6 наведені так звана вербально-числова шкала Харрингтона 

[161, 175] і виділена сірим кольором лінійна залежність описаних градацій. 

При фіксованих значеннях оцінок за верхньою межею (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1) ця 

шкала нічим не відрізняється від рівномірної п’ятибальної шкали; вибір зна-

чень у діапазоні градацій «висока, середня, низька» шкали Харрингтона кон-

кретно нічим не обґрунтований. 

Таблиця 2.6 

Вербально-числова шкала Харрингтона 

Змістовний 

опис градацій 

Числове значення 

Першоджерело Лінійна шкала 

дуже висока 0,8 – 1 0,8 – 1 

висока 0,64 – 0,8 0,6 – 0,8 

середня 0,37 – 0,64 0,4 – 0,6 

низька 0,2 – 0,37 0,2 – 0,4 

дуже низька 0 – 0,2 0 – 0,2 
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Інший приклад – шкала Демпстера-Шеффера: -10, -9, ..., 0, 1, ..., 10 

[161, 175]. «Зсув» початку шкали (-10) до 0 і нормування (ділення на довжи-

ну шкали) дають послідовність балів (0; 0,05; 0,10; 0,15; ..., 0,50; ..., 0,95; 1). 

Це є не що інше, як двадцятиоднобальна шкала порядку у діапазоні від 0 до 1 

з кроком 0,05. 

Застосовувана у методі аналізу ієрархій [138] числова шкала відношень 

Сааті (1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) симетрично-

зворотна щодо одиничного значення. Вона передбачає вибір експертом чисель-

них значень відношень переваги одного порівнюваного об’єкту перед іншим. 

Вибрані значення повинні показувати, у скільки разів один об’єкт краще іншо-

го: при порівнянні двох об’єктів експерт повинен ставити одному з об’єктів від-

повідне число в інтервалі [1, 9], а іншому – зворотне йому значення [1, 1/9]. Змі-

стовні інтерпретації відношень переваги сформульовані, м’яко кажучи, недо-

статньо суворо. Наприклад, для значення 5 – «Сильна (вища) значимість, коли 

досвід та оцінка говорять про більш високу значущість одного об’єкта у порів-

нянні з іншим, причому є надійні дані або логічні судження для того, щоб пока-

зати перевагу одного з об’єктів». Зауважимо, що шкала відношень за визначен-

ням [141, 175] має натуральне нульове значення, встановлену одиницю вимірю-

вань і вимагає наявності еталона (погодженого та затвердженого), тому шкалу 

Сааті можна іменувати шкалою переваг, але ніяк не шкалою відношень. Мож-

ливо, назва шкали обумовлена неточністю перекладу, але, по суті, це сімнадця-

тибальна шкала порядку. 

Приклади можна продовжити, але характерним для більшості з обговоре-

них і не згаданих шкал є те, що межі заданих інтервалів розширюються з метою 

збільшення кількості градацій (збільшення точності опису якісних ознак об’єктів 

порівняння і, як наслідок, покращеня розрізнювальної здатності щодо об’єктів 

порівняння), а визначення оцінок (балів) у межах інтервалів віддано на «відкуп» 

експертам через відсутність чітко сформульованих критеріїв. 

Підкреслимо, що тільки шкали інтервалів і відношень, які мають вста-

новлені початок відліку і одиницю вимірювань, можуть використовуватися у 
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всіх видах інструментальних вимірювань, для яких встановлені стандартизо-

вані методики обробки результатів [139, 141]; для абсолютної шкали резуль-

тати вимірювань – числа у звичайному сенсі слова – результати підрахунку, 

наприклад, правильних відповідей на запитання тесту. 

При експертному оцінюванні використовують категорії типу «більше», 

«менше», а також оцінки ознак об’єктів порівняння, виражені у балах за шка-

лою порядку, що є нечіткими змінними. Для їх формалізованого опису зазви-

чай використовують методи теорії нечітких множин [145, 175, 176], основні 

поняття якої наведені в п. А.2. 

Таким чином, застосовувані методи дослідження мають включати: методи 

системного аналізу і нечітких множин, які можуть бути використані для побудо-

ви моделей і опису слабо формалізованого процесу професійного відбору; мето-

ди теорії  ймовірностей, математичної статистики та кваліметрії, які можуть бути 

використані при математичному формулюванні показників і критеріїв вибору та 

шкал, що мають застосовуються при експертному оцінюванні та моніторингу 

професійної діяльності викладачів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Обґрунтовано та проаналізовано завдання дослідження, методи вирі-

шення завдань, зокрема, прийняття рішень і вибору, а також шкали, які викори-

стовують при вирішенні таких завдань експертними методами. 

2. Аналіз показав, що для досягнення мети дисертаційного дослідження 

необхідно розробити інформаційну технологію підтримки прийняття кадро-

вих рішень для закладів вищої освіти України і вирішити такі завдання: 

- розробити спосіб формалізації оцінних функцій експерта з викорис-

танням методів аксіоматичної теорії множин і теорії нечітких множин; 

- розробити модель викладача закладу вищої освіти; 
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- розробити технологію оцінювання груп (підгруп) ознак із викорис-

танням даних експертного оцінювання ознак (одиночних показників якості), 

отриманих за будь-якою зі шкал; 

- розробити метод оброблення результатів оцінювання (вивчення) 

об’єктів порівняння на базі одного з відомих методів вирішення завдань ви-

бору і виконати його формалізований опис; 

- виконати формалізований опис способу подання результатів оброб-

лення даних щодо об’єктів порівняння у вигляді візуалізованих персонограм 

і рекомендацій для особи, що приймає рішення. 

3. Практична реалізація інформаційної технології передбачає: 

- вибір відповідних програмних засобів і здійснення програмної реалі-

зації інформаційної технології підтримки прийняття кадрових рішень для за-

кладів вищої освіти України із візуалізацією результатів експертного оціню-

вання властивостей об’єктів вибору та/ або моніторингу; 

- апробування розробленої інформаційної технології на практиці. 

Результати досліджень даного розділу викладені у наукових статтях 

[24, 25, 31–35], доповідались на наукових конференціях [38, 39, 42, 45–51]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ КАДРОВИХ РІШЕНЬ 

ДЛЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У попередньому розділі було обґрунтовано методологічний підхід до роз-

роблення принципів, математичних моделей та методів інформаційної технології 

кадрового забезпечення закладів вищої освіти України. 

Контекстну діаграму потоків даних (DFD) процесу розробки такої тех-

нології [55] в нотації Гейна-Серсона (Gane-Sarson) наведено на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1 – Контекстна діаграма потоків даних процесу розробки 

інформаційної технології підтримки прийняття кадрових рішень 

 

Процес розробки в довільній послідовності деталізовано за допомогою 

специфікації (табл. А.1), що формулює його основні функції таким чином, 

щоб можна було розробити відповідний програмний виріб. Специфікація мі-

стить номер та ім’я процесу, списки відповідних вхідних та вихідних потоків, 

опис процесу як цільової дії. 
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3.1 Застосування експертного методу приписування балів для 

вирішення завдань вибору 

 

3.1.1 Застосування шкал порядку для експертного оцінювання 

 

Експертні методи оцінювання широко використовуються при вирішенні 

завдань вибору (ранжирування) у різних предметних галузях: кваліметрії (у тому 

числі педагогічній), економіці, соціології та ін., до яких можна віднести завдання 

побудови інформаційних моделей, використовуваних як зразок для встановлення 

відповідності йому деякого об’єкта порівняння, і саму процедуру порівняння. З 

розглянутих у п.п. 2.2.2 найбільш прийнятним для вирішення таких завдань є ме-

тод приписування балів з використанням шкал порядку. 

У педагогічній кваліметрії застосовують низку шкал: двобальну (залік, 

незалік), традиційну чотирибальну шкалу (ЧШ), десятибальну, дванадцяти-

бальну, рекомендовані для застосування рейтингову стобальну шкалу (РСШ) 

та відповідну їй шкалу ECTS, а також двохсотбальну шкалу. 

Загалом, аналіз питання оцінювання знань суб’єктів навчання в галузі 

педагогічної кваліметрії з точки зору імовірнісно-інформаційного підходу 

[193] дозволяє визначити оцінку для будь-якої L-бальної шкали як 
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 .                           (3.1) 

 

Тут L визначається кількістю балів, що використовують при оцінюванні; 

Nп – початкова відмітка шкали; N = Nк - Nп – довжина шкали; Nк – кінцева ві-

дмітка шкали; q = 0…1 – частка повернутої суб’єктом навчання інформації 

при контролі (опитуванні або тестуванні) знань. 

На рис. 3.2 наведено графік для залежності оцінок QN дво-, три-, чотири-, 

восьми-, десяти- та дванадцятибальної шкал, початок яких суміщений з нулем, 

від частки q повернутої суб’єктом навчання інформації при контролі. 
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Рис. 3.2 – Графік залежності QN = f(q) 

 

Аналіз кривих показує, що розбіг значень оцінок збільшується при збі-

льшенні довжини шкали, особливо різко при q  0,8. Це свідчить про прийня-

тність вибору чотирибальної шкали (крива 3 на рис. 3.1) як основної для екс-

пертного оцінювання суб’єктів навчання. 

Чотирибальна шкала порядку широко застосовується у педагогічній 

кваліметрії. Відзначимо, що значення оцінок цієї шкали виражають словами 

«незадовільно», «задовільно», «добре» і «відмінно», чим підкреслюється їх 

«нечисловий» характер. 

На практиці викладачі застосовують іноді оцінки типу 2+ або 4, тим 

самим «розширюючи» діапазон оцінок для підвищення точності, вірніше, чу-

тливості або розрізнення. З метрології відомий «метод ноніуса» [141], що до-

зволяє збільшити число градацій у межах однієї поділки основної шкали. На-

приклад, використання ноніуса 1/100 означає, що при записі результату оці-

нювання (вимірювання) необхідно залишати дві цифри після коми; при цьо-

му абсолютна похибка не перевищить ±0,01. Шкала при цьому «розтягуєть-

ся» у сто разів. Для чотирибальної шкали оцінки, наведені на початку цього 

абзацу, будуть відповідати значенням 2,33 і 3,66. 

Введену таким чином шкалу експертного оцінювання назвемо удоско-

наленою чотирибальною шкалою (УЧШ). 
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На рис. 3.3 наведена залежність значень чотирибальної шкали (крива 3 

на рис. 3.2) від q з нанесеними прямокутниками, які виділяють діапазони час-

ток повернутої інформації 0-0,35; 0,35-0,60; 0,60-0,66; 0,66-0,75; 0,75-0,90 

0,90-0,95; 0,95-1 (їм відповідають значення для рейтингової стобальної шкали 

– 0-35, 35-60 і т.д. – так, якби вздовж осі q нанесені значення не в частках, а у 

відсотках) та оцінок ECTS-шкали; залежність від q логарифмічна. 

 

 

Рис. 3.3 – Графік залежності QЛЧШ = f(q) 

 

Практична збіжність оцінок за логарифмічною (удосконаленою) чотириба-

льною шкалою (ЛЧШ), рейтинговою стобальною та ECTS-шкалою, як показано 

в табл. 3.1 (напівжирним шрифтом виділені кінцеві значення діапазонів оцінок), 

дає змогу припустити, що в основу системи стобального рейтингового оціню-

вання покладена концепція імовірнісно-інформаційного підходу.  

Таблиця 3.1 

Зв’язок між логарифмічною чотирибальною, рейтинговою стобальною 

та ESTC шкалами 

 

F FX E D C B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 2,00 2,13 2,28 2,44 2,62 2,83 3,07 3,37 3,74 4,23 

1 2,01 2,15 2,29 2,46 2,64 2,85 3,10 3,40 3,78 4,30 

2 2,03 2,16 2,31 2,47 2,66 2,88 3,13 3,43 3,82 4,36 

3 2,04 2,17 2,32 2,49 2,68 2,90 3,16 3,47 3,87 4,42 

4 2,05 2,19 2,34 2,51 2,70 2,92 3,18 3,50 3,92 4,49 

5 2,06 2,20 2,36 2,53 2,72 2,95 3,21 3,54 3,96 4,57 

6 2,08 2,22 2,37 2,55 2,74 2,97 3,24 3,58 4,01 4,64 

7 2,09 2,23 2,39 2,56 2,76 3,00 3,27 3,62 4,07 4,72 

8 2,10 2,25 2,41 2,58 2,79 3,02 3,30 3,66 4,12 4,81 

9 2,12 2,26 2,42 2,60 2,81 3,05 3,34 3,70 4,18 4,90 

 F FX E D C B A 
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Формалізований опис оцінок шкали ECTS з використанням поняття лінг-

вістичної змінної (ЛЗ) з теорії нечітких множин (див. п. А.2) наведено в 

табл. 3.2. 

 

На рис. 3.4 наведено графічні інтерпретації відповідних функцій нале-

жності (ФН), що формалізу-

ють терми цієї ЛЗ з урахуван-

ням умови округлення оцінок 

за відомими правилами: 

рис.3.4, а – ФН суміщені; 

рис.3.4, б – результат 

об’єднання функцій належно-

сті (оцінкам у частках q від-

повідають оцінки в рейтинго-

вій стобальній шкалі QРСШ = 

q·100); рис.3.4, в – результат 

об’єднання функцій належно-

сті для логарифмічної чоти-

рибальної шкали. 

Таблиця 3.2 

ЛЗ βРСШ «Експертна оцінка за рейтинговою стобальною шкалою» 
Терм Характеристична функція належності QРСШ 

T1 = {«F»} 
















1.q0,34  якщо0,

0,34;q0,33  якщо0,33),-100(q1

0,33;q0  якщо1,

(q)μF
 0-34 

T2 = {«FX»} 


























1.q0,56  якщо0,

0,57;q0,56  якщо0,56),-100(q1

0,56;q0,34 якщо1,

0,34;q0,33  якщоq),-100(0,34-1

0,33;q0  якщо0,

(q)μFX
 33-57 

… … … 

T7 = {«A»} 
















5.q4,6 якщо1,

4,6;q4,4 якщо21,55,4,90q

4,4;q2 якщо0,

(q)μA
 94-100 

 
Рис. 3.4 – Графічні інтерпретації 

ФН шкали ECTS 
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Аналогічним чином можуть бути введені лінгвістичні змінні для будь-

якої шкали порядку та інтервалів, які використовуються при експертному 

оцінюванні, що ілюструє формалізований опис (табл. 3.3) та графічна інтерп-

ретація функції належності для чотирибальної шкали (рис. 3.5). 

Таблиця 3.3 

ЛЗ ЧШ «Експертна оцінка за чотирибальною шкалою» 
Терм Характеристична функція належності QЧШ 

T1 = {«незадовільно»} 









5.q2,5  якщо0,

2,5;q2  якщо1,
(q)μ 2  2 

T2 = {«задовільно»} 
















5.q3,5  якщо0,

3,5;q2,5 якщо1,

2,5;q2  якщо0,

(q)μ 3  3 

T3 = {«добре»} 
















5.q4,5 якщо0,

4,5;q3,5 якщо1,

3,5;q2 якщо0,

(q)μ 4  4 

T4 = {«відмінно»} 









5.q4,5 якщо1,

4,5;q2 якщо0,
(q)μ 5  5 

 

 

 

 

 

 

 

З точки зору однієї з аксіом теорії множин витікає (див. п. А.1), що дві упо-

рядковані множини подібні, якщо між ними можна встановити однозначну від-

повідність, яка зберігає порядок. А шкали порядку, інтервалів, відношень і абсо-

лютна – є не що інше, як упорядковані множини, тобто такі, для яких встановле-

но правило порядку – прямування або передування. Це дозволяє розглядати мо-

жливість подання оцінок однієї зі шкал порядку через оцінки іншої, як показано 

на рис. 3.6 для шкал, застосовуваних у педагогічній кваліметрії [194]. 

Рис. 3.5 – Графічна інтерпретації функцій належності ЧШ  
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Порядкові чотирибальна, десятибальна, дванадцятибальна шкали педа-

гогічної кваліметрії лінійні і зв'язок між ними легко встановлюється завдяки 

так званим реперним точкам 0-1-2, 4-4-3, 8-7-4, 12-10-5 відповідно.  

Зафіксовані візиром значення 7,50, 6,62, 3,87, 83, С та 0,62 відповідають 

дванадцяти-, десяти, чотирибальній шкалам та двобальній шкалі. При перетво-

реннях шкали значення середньої величини, очевидно, змінюється, але висновки 

про те, для якої сукупності середнє більше, а для якої – менше, не змінюються. 

Це відповідає вимогам інваріантності, прийнятим як основні в теорії вимірювань 

[195], і дозволяє використовувати 

вираз (3.1) як модель подання оцін-

них функцій експерта. 

Викладене можна проілюст-

рувати прикладом переводу оці-

нок, отриманих за одним із тестів 

Айзенка [119], які визначають так 

званий коефіцієнт інтелектуально-

сті IQ (поняття, не адекватне по-

няттю коефіцієнта розумового роз-

витку), через оцінки за УЧШ за 

номограмою (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 – Номограма QУЧШ = f(IQ134) 

Рис. 3.6 – Зіставлення оцінок різних шкал порядку 
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Номограми для аналогічного перерахунку результатів інших тестів Ай-

зенка наведені у Додатку Б. Загалом, результати тестування за Айзенком мо-

жуть бути подані або у вигляді окремої підгрупи оцінок, або як усереднена за 

всіма тестами оцінка. 

Крім того, в удосконаленій чотирибальній шкалі можна подавати оцін-

ки психофізіологічного тестування особистості кандидата щодо швидкості 

протікання розумових процесів (успадкована якість – фундаментальний ба-

зис інтелектуальних розбіжностей між людьми [119, 196]), таких особистіс-

них характеристик, як настирливість та зібраність, які визначаються швидкіс-

тю прийняття рішення в умовах обмеженого часу й, до речі, піддаються ви-

хованню та тренуванню. 

Результати вимірювання фізичних властивостей особистості – сили, 

швидкості і т.п. – за абсолютною шкалою, шкалам інтервалів і відношень 

також можуть бути перераховані до удосконаленої чотирибальної шкали за 

номограмою, як це показано на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8 – Номограма зв’язку показників фізичних властивостей  

особистості з УЧШ 

 

Зіставлення оцінок логарифмічних стобальної рейтингової, відповідної 

їй шкали ECTS та чотирибальної шкали із удосконаленою чотирибальною 

шкалою потребують додаткових дій. 

Ланцюжки переходу від оцінок удосконаленої чотирибальної шкали до 

оцінок логарифмічної чотирибальної шкали показано на прикладі з викорис-

танням графічної номограми, що пояснень не потребує (див. рис. 3.5) –  
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QУЧШ = 3,50 → QСРШ = 2,83, а до оцінок рейтингової стобальної шкали –  

QУЧШ = 3,50 → QРСШ = 100·q. = 50. 

Зворотний перехід від оцінок РСШ і ЛЧШ до оцінок удосконаленої чо-

тирибальної шкали виконують аналогічним чином. Такий перехід є необхід-

ним у випадку, коли отримані суб’єктом навчання оцінки потребують пода-

льшого оброблення, наприклад, усереднення для зіставлення або побудови 

рейтингових списків. 

Таким чином, викладене вище дозволяє зробити деякі проміжні висновки: 

- для вирішення завдань вибору експертним методом приписування ба-

лів доцільно використовувати чотирибальну шкалу порядку; 

- удосконалена чотирибальна шкала прийнятна для збирання, накопи-

чення, оброблення та аналізу даних експертного оцінювання; 

- застосування розглянутої моделі подання оцінних функцій експерта 

дає можливість зіставлення оцінок, отриманих за різними шкалами. 

 

3.1.2 Метод оброблення результатів експертного оцінювання 

 

Особі, що приймає рішення, результати вибору (відбору, моніторингу) 

доцільно подавати у вигляді рейтингового ранжируваного списку, в якому 

ранг кожного з об’єктів порівняння як показник професійної діяльності є 

скаляризованим («згорнутим») значенням деякого вектора часткових показ-

ників. Ці показники можуть бути як кількісними, так і якісними. До того ж, для 

випадкових подій (отримання оцінки) та величин (самих оцінок) неможливо 

встановити закони розподілу, тобто існує так звана нестохастична невизначеність 

[18, 157, 163, 172, 187]. Це обумовлює необхідність використання методів обро-

бки даних загального виду, розглянутих у аналізованих джерелах [121, 136, 

138, 140, 157, 163, 172], при таких припущеннях. 

1. Кожна з ознак об’єкта вибору може приймати значення в неперерв-

ній компактній обмеженій множині чисел у визначеному діапазоні. 
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2. Кожна ознака об’єкта вибору являє собою неперервну випадкову вели-

чину, виражену за шкалою інтервалів або за шкалою порядку в балах. 

Виходячи з цього, для вирішення завдання експертного оцінювання 

професійної придатності будемо застосовувати чотирибальну шкалу, методи 

обробки, передбачені для даних загальної природи [121], а для подання ре-

зультатів обробки – удосконалену чотирибальну шкалу в інтервалі 

[2,00, 5,00], описану засобами теорії нечітких множин (див. п.п. 3.1.1). 

Розв’язання задачі визначення методами нечіткої математики характе-

ристики положення деякої описаної єдиною нечіткою множиною змінної, що 

аналізується, передбачає виконання процедури, що аналогічна операції дефа-

зифікації [145, 150, 198] загальної процедури нечіткого виводу. 

Сутність цієї процедури така.  

На першому етапі на ґрунті зада-

них чітких значень хзад із їх універсу-

мів за допомогою функцій належності 

(х) формується єдина нечітка множи-

на як результат композиції декількох 

нечітких множин, отриманих за деяки-

ми правилами (рис. 3.9). 

На другому етапі відшукується точне значення описаної єдиною нечіткою 

множиною змінної, що аналізується. 

Приклад для простішого випадку – вибору чіткого значення хшук, відповід-

ного максимуму результуючої функції належності (ФН), – наведений на 

рис. 3.10. Дефазифікація результуючої функції належності при наявності макси-

муму утруднень не викликає. Більш складний випадок – відсутність явного мак-

симуму результуючої ФН. Тоді рішення знаходять одним із таких методів [198]: 

середнього максимуму; першого максимуму; останнього максимуму; центра тя-

жіння; центра сум (додатків); висот. 

 

Рис. 3.9 – Композиція декількох 

нечітких множин 
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З означених вище методів для прямокутних функцій належності (рис. 3.11) 

– результатів вимірювань, що містять невизначеність – в області визначення ре-

зультуючої ФН раціональним є використання методу «центра тяжіння».  

  

Рис. 3.10 – Результуюча ФН Рис. 3.11 – Прямокутна результуюча ФН 

 

У цьому випадку 

 
 


m

1i

m

1i

iiiiiшук ,Lμ/xLμх                                    (3.2) 

де μі – і-та складова ФН; 

Li – ширина і-тої складової ФН; 

хі – модальне значення і-тої складової ФН. 

При однаковій ширині Li складових μі ФН 

 

 
 


m

1i

m

1i

iiiшук .μ/xμх                                          (3.3) 

 

Однакової ширини інтервалів неважко домогтися шляхом розбиття ко-

жного із них на менші відрізки приблизно однакової ширини ΔL, для яких в 

межах Lі значення μі теж буде однакове. 

Замість модального значення можна взяти середину і-го інтервалу 

 

  ,2/xxx iкiпi                                            (3.4) 

 

де хіп, хік – відповідно початок і кінець і-тої складової ФН. 

Припустимо, що вимірюється у деякий спосіб сукупність однорідних 

величин, наприклад, оцінюються результати тестування знань суб’єктів на-

вчання. Множину усереднених оцінок результатів вимірювання подамо 
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об’єднанням множин оцінок А, В і С відповідно в інтервалах [2,00, 3,00), 

(3,00, 4,00), (4,00, 5,00]: 

 

.CBAQ        (3.5) 

 

Цій множині відповідає записана в термінах теорії нечітких множин 

функція належності 

 

)).x(C),x(),x(max()x( BAQ                               (3.6) 

 

Тут числові значення функцій належності A(х), B(х) і С(х) отримані 

як підсумки nА, nВ, nС підрахунку результатів вимірювання, що потрапили у 

відповідні інтервали, нормовані до максимальної кількості оцінок в діапазоні 

від 2 до 5: 

A(х) = nА/ nmax; В(х) = nВ/ nmax; С(х) = nС/ nmax; nmax = max(nА, nВ, nС). 

 

Результуюча функція належності для рівних складових μі має вигляд: 

 

















5.x4  якщо1,

;4x3  якщо1,

;3х2  якщо1,

)μ(Q 5-2                                    (3.7) 

 

Її графічна інтерпретація наведена на рис. 3.12. 

Тоді, відповідно до (3.3), маємо 

хшук1 = (2,51+3,51+4,51) / (1+1+1) = 10,5 / 3 = 3,5. 

Для результуючих ФН із нерівними складовими μі (рис. 3.13,а і 

рис. 3.13,б) можна записати відповідно 

















5;x4  якщо0,4,

;4x3  якщо0,6,

;3х2  якщо1,

)μ(Q 5-2                                 (3.8) 

хшук2 = (2,51+3,50,6+4,50,4) / (1+0,6+0,4) = 6,4 / 2 = 3,2. 
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5;x4  якщо1,

;4x3  якщо0,6,

;3х2  якщо0,4,

)μ(Q 5-2                                   (3.9) 

хшук3 = (2,50,4+3,50,6+4,51) / (0,4+0,6+1) = 7,6 / 2 = 3,8. 

 

   

 а) б) 

Рис. 3.12 – Результуюча ФН 

для однакових складових 

Рис. 3.13 – Результуючі ФН  

для різних складових 

 

При стохастичній невизначеності математичне сподівання випадкових 

величин, що характеризують розподіли р(х), аналогічні вище розглянутим 

результуючим ФН, як показано на рис. 3.13,б, можна розрахувати за відомою 

формулою: 

 





m

1i

i

m

1i

ii 1.)p(x),p(xxх                                (3.10) 

 

При цьому отримаємо аналогічні результати: 

.x3,80,54,50,33,50,22,5x

;x3,20,24,50,33,50,52,5x

;х3,5
 3

1
4,5)3,5(2,5  x

шук33

шук22

шук11







 

Таким чином, для визначення точного чисельного значення результуючої 

функції належності в якості характеристики положення допускається викорис-

тання середнього арифметичного [121]. При цьому, при побудові результуючої 

функції належності можна використовувати отримані за шкалою інтервалів дані 

та дані загальної природи, отримані за шкалами порядку. 
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3.2 Побудова моделі викладача закладу вищої освіти 

 

3.2.1 Модель особистості викладача закладу вищої освіти 

 

Модель у загальному розумінні – створюваний з метою отримання і 

(або) зберігання інформації специфічний об’єкт (у формі уявного образу, 

опису знаковими засобами або матеріальної системи), який відображає влас-

тивості, характеристики і зв’язки об’єкта-оригіналу довільної природи, сут-

тєві для завдання, що вирішується деяким суб’єктом [138, 175, 178]. 

Модель об’єкта може бути інформаційною, описаною деякими вербальни-

ми ознаками, склад яких (вектор ознак) визначає група експертів – висококвалі-

фікованих фахівців у даній галузі – прийнятним і прийнятим для цього методом 

приписування балів. Використання при цьому шкал порядку потребує встанов-

лення однозначної відповідності кожного бала та критерію його визначення. 

Критерій – ознака, на основі якої проводиться оцінювання, визначення 

або класифікація чого-небудь; мірило оцінки [120]. 

При розробленні інформаційної моделі (вектора ознак) об’єкта вибору бу-

демо застосовувати бали національної 

чотирибальної шкали (табл. 3.4), як су-

дження на твердження (запитання) типу 

«Описує чи ні визначена властивість 

(ознака, риса) об’єкту порівняння?» 

Модель викладача закладу вищої 

освіти включає складові особистості викладача МОВ і професійної діяльності 

викладача МПДВ: 

 

>MmMm|m<MMM ПДВОВПДВОВВ  .              (3.11) 

 

При відборі кандидатів для підготовки в аспірантурі та для заміщення 

посад викладацького складу визначальною є складова особистості викладача: 

 

>S,S,S,S<M фПФфізМБОВ  .                                 (3.12) 

Таблиця 3.4 

Відповідність суджень  

балам шкали оцінювання 
Судження Бал 

Так 5 

Скоріше так, чим ні 4 

Скоріше ні, чим так 3 

Ні 2 
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Медико-біологічна складова SМБ і частково фізична Sфіз та психофізіологі-

чна SПФ складові застосовуються при первинному відборі кандидатів [58]. Пси-

хофізіологічна SПФ, поряд з функціональною Sф складовою, визначає склад про-

фесійно значимих властивостей, необхідних кандидатам для навчання в аспіран-

турі та заміщення посад викладацького складу закладів вищої освіти. 

Інформаційну модель викладача ЗВО розроблюють у декілька етапів, 

як показано на функціональній схемі, наведеній нарис. 3.14. 

 

 

Рис. 3.14 – Функціональна схема розроблення 

інформаційної моделі викладача ЗВО 

 

Короткий огляд положень законодавчих та нормативних документів 

щодо кадрового забезпечення освітянської галузі (див. п.п. 1.1.2) дозволяє 

встановити такі узагальнені вимоги до викладачів: 

- повна вища освіта (випускники магістратури, аспірантури та доктора-

нтури); 

- спеціальна педагогічна підготовка; 

- наявність, як правило, наукового ступеню або вченого звання; 
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- відповідний фізичний стан, який дозволяє виконувати службові обо-

в'язки; 

- високі моральні властивості: правдивість, справедливість, відданість, 

патріотизм, гуманізм, доброта, стриманість; працелюбство, поміркованість та 

інші доброчинності; 

- додаткові вимоги, встановлені статутом закладу вищої освіти. 

Перелічені вимоги можуть розглядатись як вербальна модель виклада-

ча і використовуватися для евристичного та/ або емпіричного вибору. 

Загальний підхід до психофізіологічного відбору при доборі кадрів для 

роботи в системах «людина-машина» і «людина-людина» був розглянутий у 

п.п. 1.4 і наведені 12 параметрів для оцінювання кандидата на посаду викладача. 

Але більшість з них не характеризує особистість викладача і, тим більш, не є ані 

параметрами, ані критеріями для психофізіологічного функціонального відбору. 

Для розроблення інформаційної моделі викладача ЗВО як об’єкта класифі-

кації на змістовному рівні з використанням основних положень формальної логі-

ки [195] було складено вихідний перелік ознак – позитивних та негативних влас-

тивостей. Вихідна множина (послідовність) – знання про предметну галузь – 

отримана із застосуванням текстологічних методів шляхом аналізу нормативних 

та літературних джерел із питань професійного та психофізіологічного відбору (у 

тому числі для систем «людина-машина», «людина-людина» [58, 101, 111, 112, 

116, 117, 195, 199]), а також психології та педагогіки вищої школи [117, 118, 196, 

199, 200, 203]. При визначенні складу характеристик об’єктів порівняння викори-

стані прямий метод придбання знань про предметну галузь, непрямий метод 

упорядкування та інтуїтивний метод самоаналізу нормативної документації, спе-

ціальної літератури й накопичення даних. 

Для опису властивостей особистості та рис характеру людини в українсь-

кій і російській мовах застосовують біля 1500 термінів та понять, частина з яких 

використана в якості вихідного переліку ознак викладача ЗВО (Додаток В). Для 

скорочення вектору параметрів опису МОВ зазвичай виконують лінгвістичну 

обробку вихідної послідовності, тобто виключення багатозначності та синоні-
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мії. При виборі синонімічних понять прийнято розглядати дві основні групи си-

нонімів: понятійні (ідеографічні) та стилістичні. Перші передбачають диферен-

ціацію відтінків одного й того ж значення слова (добродушний – наївний, егоїс-

тичний – самозакоханий), другі – експресивно-оціночні характеристики того 

або іншого поняття (обличчя – лице, образ, лик, вид, пика, морда, мармиза, ри-

ло). Виключається також застаріла лексика, слова, які застосовуються у перено-

сному значенні (типу щебетати – базікати), та слова з близькістю відтінків зна-

чення, наприклад, егоїстичний – егоцентричний, гордовитий, пихатий, зарозу-

мілий, зневажливий, бундючний, гонористий. Другим принципом відбору може 

служити антонімічність понять (багато з яких утворені з використанням частки 

«не» або «без»), наприклад, егоїстичний – альтруїстичний, самовідданий, щед-

рий, некорисливий, безкорисливий. 

Методика лінгвістичної обробки така. 

Визначається назва властивості особистості [58, 108, 111, 112, 117–119, 

196, 199, 204], виконується пошук її тлумачення в літературних [14, 180, 202–

204] та електронних джерелах [208–210], синонімів та антонімів у словниках 

[180, 211, 212], пошук синонімів та антонімів із використанням текстового 

процесора MS Word (клацання правою кнопкою «миші» на виділеному слові, 

вибір команди «Синонимы» зі спадного меню, вибір синонімів із списку або 

(та) виклик спадного меню за командою «Тезаурус» і робота у відповідному 

вікні, що відкриється), а також робота з програмою перевірки орфографії 

«Рута» в аналогічному режимі. У такий спосіб, наприклад, виявлено, що пе-

релік вольових властивостей [199, 204, 211] – самовитримка, стійкість, смі-

ливість, рішучість, цілеспрямованість, самовідданість, хоробрість, ініціатив-

ність – містить синонімічні поняття (сміливість – хоробрість – рішучість) і 

може бути скорочений. 

Із вектора ознак виключаються негативні властивості (антонімічні у ле-

ксичному і антагоністичні – у широкому розумінні слова, типу «чесність-

брехливість», «скромність-нескромність», «ввічливість-грубість» і т.п.). Така 

процедура виконує функцію заміщення. Це означає, що при оцінюванні кож-



 108 

ної з властивостей особистості обрана експертом оцінка частково (у середині 

шкали) або повністю (на межах шкали) виключає протилежну якість, як і у 

шкалах Демпстера-Шеффера і Сааті. Розглянутий підхід забезпечує скоро-

чення вектора параметрів (переліку властивостей особистості) до декількох 

десятків, причому тільки позитивних. 

У структурі властивостей особистості, наведеній на рис. 3.15, визнача-

льними для відбору кандидатів є внутрішні, із яких загальні та вольові вико-

ристано як частину інформаційної моделі викладача (Додаток Г). 

 

 
Рис. 3.15 – Структура властивостей особистості 

 

Розроблення інформаційної моделі будь-якої предметної галузі – тезау-

руса – завжди передує практичній реалізації будь-якої автоматизованої сис-

теми будь-якого призначення або її частини.  

Тезаурус – опис упорядкованої множини станів деякої моделі зовніш-

нього середовища у вербальному записі, словник найменувань понять та їх 

класифікаційних зв’язків, призначений для єдиного уніфікованого та форма-

лізованого подання інформації в автоматизованій системі [13, 17, 139, 213, 

214]. Виходячи з вищенаведених визначень, тезаурус також може виконувати 

функції класифікатора - систематичного зводу, переліку будь-яких об’єктів, 

який дозволяє знаходити кожному з них своє місце і певне значення. 

Розробку тезауруса зазвичай розпочинають із формування класифікаційної 

безлічі – сукупності елементів-об’єктів класифікації. При цьому використовують 

законодавчі і нормативні документи, державні стандарти України, міждержавні 
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стандарти тощо, а також науково-технічні літературні та електронні джерела з 

відповідної предметної галузі. Ієрархічний метод класифікації об’єктів (понять, 

термінів, визначень, скорочень, абревіатур) у межах ознак класифікації типу «си-

стема (підсистема) – компонент – елемент – операція - документація тощо» пе-

редбачає розташування об'єктів класифікації за ієрархією складових частин, а в 

межах одного рівня ієрархії – в абетковому порядку. 

Для визначення властивості особистості у тезаурусі використано іменник, 

при його відсутності у літературних та електронних джерелах – прикметник. У 

круглих дужках наведені синоніми визначення, нижче, з нового рядка, – його ан-

тоніми. Напівжирним шрифтом набрано терміни, що мають енциклопедичні ви-

значення або наведені у тлумачних словниках, які можна вважати стандартизо-

ваними, їхні короткі форми та абревіатури – світлим, доповнені або змінені, а та-

кож введені (нестандартизовані) поняття – курсивом. Державними стандартами 

України передбачена можливість змінювання (редагування) стандартизованих 

понять, за необхідністю, «вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення 

використаних у них термінів, зазначаючи об’єкти, які входять у обсяг і зміст ви-

значених понять» [215]. Таке подання інформації забезпечує зручність викорис-

тання, розширення і доповнення у процесі створення, використання та удоскона-

лення інформаційної моделі. 

Таким чином, інформаційна модель особистості викладача закладу вищої 

освіти має включати тезаурус понять, термінів та визначень, що містить опис за-

гальних понять, внутрішніх властивостей особистості (загальних властивостей 

та вольових рис характеру) і абетковий покажчик понять, термінів та визначень 

як мовний засіб маніпулювання даними. 

В табл. 3.5 наведено фрагмент тезауруса внутрішніх властивостей осо-

бистості. 

Тезаурус й абетковий покажчик є вихідними для формалізованого опи-

су будь-якої моделі евристичними або логічними методами. 
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Таблиця 3.5 

Фрагмент тезауруса внутрішніх властивостей особистості 

Нумерація Зміст 

2.2 Вольові риси характеру особистості 

Характеризують здатність особистості спрямовувати свої вчинки у відповід-

ності до визначених принципів, управляти своєю поведінкою, направляти дії 

та мобілізувати сили для подолання труднощів 

2.2.1 дисциплінованість 

дисциплінований 

Такий, що підкорюється дисципліні, дотримується порядку, зібраний (орга-

нізований) 

Недисциплінованість, незібраність, неорганізованість 

2.2.2 ініціативність 

ініціативний 

Такий, що виявляє ініціативу (внутрішнє спонукання до нових форм діяльності, 

керівна роль у будь-яких діях) в будь-якій справі, заповзятливий (активний, вина-

хідливий, діловитий, заповзятливий, практичний, енергійний, практичний) 

Аморфність, безініціативність, інертність, непрактичність, пасивність 

… … 

 

Скорочення (обмеження) складу вектора параметрів (фактично – тезау-

руса) можна виконати загальноприйнятими експертними методами [120, 139, 

215–217]: 

- імовірнісним (вагові коефіцієнти Wі кожної із складових вектора 

встановлюються за результатами обробки даних (результатів) вимірювань 

показників якості); 

- вартісним (Wі встановлюються пропорційними вартості покращення 

показників якості); 

- експертним (Wі показників якості встановлюються рівними визначе-

ним методом експертних оцінок); 

- із залученням особи, що приймає рішення (вона ж і встановлює відпо-

відні вагові коефіцієнти Wі). 

Методи перелічені у порядку зростання ступеню невизначеності. 

В якості показника узгодженості рішень експертів доцільно використову-

вати коефіцієнт варіації (див. п.п. 2.2.1), що має прозорий зміст і надає змогу роз-

рахувати вагові коефіцієнти ознак. 
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Методом приписування балів (див. п.п. 2.2.1) із залученням в якості ек-

спертів більше тридцяти викладачів НА НГУ інформаційна модель була 

опрацьована (табл. 3.6), що дозволило оптимізувати вектори параметрів 

(ознак), які описують внутрішні властивості викладача, зокрема, загальних 

властивостей та вольових рис характеру. Визначені при обробці значення ва-

гових коефіцієнтів ознак показали їх практичну рівноважність (Додаток Д).  

Специфіка професійної діяльності викладача, на думку експертів (про 

що свідчать також значення коефіцієнтів варіації за пунктами 2.2.2 і 2.2.5 в 

табл. 3.6), потребує перенесення з тезаурусу вольових рис характеру «ініціа-

тивність» та «розсудливість» до загальних властивостей особистості, що й 

було враховано. 

Таблиця 3.6 

Фрагмент Excel-таблиці результатів експертного оцінювання 

змісту тезауруса вольових рис характеру особистості 

 1 2 … 31 32 СерЗнач СтВідх КВар 

2.2.1 4 4 … 4 5 4,47 0,50 0,11 

2.2.2 4 3 … 3 2 3,97 1,14 0,29 

… … … … … … … … … 

2.2.5 3 4 … 2 4 3,87 1,06 0,27 

… … … … … … … … … 

2.2.11 4 5 … 5 4 4,30 0,53 0,12 

 

Розроблена інформаційна модель особистості (Додаток Г, табл. Г.1) 

була застосована на практиці при відборі фахівців одного з підрозділів Наці-

ональної гвардії України. 

При оцінюванні придатності особистості до визначеного типу профе-

сійної діяльності для деяких категорій об’єктів порівняння (наприклад, кан-

дидатів для навчання в аспірантурі або заміщення посад викладачів ЗВО) 

найбільш важливою є інтелектуальна складова. Включені до тезауруса інте-

лектуальні властивості особистості, які відбивають теоретичний та/ або прак-

тичний склад розуму, що виражаються у спостережливості, пам’ятливості, 

гнучкості, точності та інших розумових проявах, виявляють зазвичай у про-

цесі психофізіологічного відбору. Дані, які опосередковано визначають інте-
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лектуальні властивості особистості, можуть бути отримані як загальні ре-

зультати експертного оцінювання кандидата із застосуванням моделі оцінних 

функцій викладача. До їх складу можуть бути включені: 

- середній бал за професійною підготовкою попереднього рівня; 

- середні бали за профілюючими дисциплінами професійної діяльності; 

- середні бали за курсове та дипломне проектування; 

- середній бал за реферат (зміст, стиль, грамотність викладення, здат-

ність кандидата до узагальнення матеріалу тощо), поданий для зарахування 

на конкурс; 

- середній бал за вступний іспит із спеціальності (зокрема, здатність 

кандидата до узагальнення матеріалу та зрозумілого його викладання); 

- середній бал за вступний іспит з іноземної мови; 

- середній бал за вступний іспит з філософії; 

- середні бали за кандидатські екзамени (якщо вони були складені). 

До цієї ж групи можуть бути включені виражені в балах УЧШ деякі ре-

зультати психофізіологічного відбору, результати тестувань за Айзенком та 

спеціальними тестами. 

Загалом, інтелектуальна складова властивостей особистості відбиває 

здібність кандидата до самонавчання. 

Застосування чотирибальної та удосконаленої чотирибальної шкал при 

експертному оцінюванні передбачає подання результатів у вигляді середніх 

арифметичних або медіанних значень їх вибірок [121]. Перевіримо можли-

вість використання цих показників для аналізу успішності навчання. 

На рис. 3.16 наведена діаграма розподілу усереднених оцінок у балах 

удосконаленої чотирибальної шкали QУЧШ однієї з груп суб’єктів навчання 

НА НГУ за результатами навчання з дисципліни «Інформатика та 

комп’ютерна техніка» (ІКТ), а на рис. 3.17 – індивідуальні результати на-

вчання N=23 СН: середні арифметичні оцінки – суцільна товста лінія, меді-

анні значення оцінок – тонка лінія з крапками.  
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Рис. 3.16 – Діаграма розподілу  

усереднених оцінок 

Рис. 3.17 – Графік результатів навчання 

 

Загальна кількість оцінок – 571, середня арифметична оцінка групи – 

3,59, медіанне значення оцінки – 3,66. 

Аналіз наведених на рис. 3.17 графіків показує, що однакові середні ари-

фметичні оцінки (3,38) мають усього двоє СН, однакові медіанні значення оці-

нок 3,00 – троє СН, 3,66 – десятеро СН, 4,00 – п’ятеро СН, тобто за цим показни-

ком вони не розрізняються. У сімох випадках (СН з порядковими номерами за 

списком 1, 5, 15, 16, 17, 22 та 23) медіанні значення оцінок виявились меншими 

за середні арифметичні, що суперечить теорії (M  Xсер  Ме [157]). Це зумовле-

но недостатньою кількістю оцінок у цих суб’єктів навчання, значно меншою се-

редньої кількості оцінок (Nсер ≈ 25). 

Аналогічні дані отримані за результатами застосування моделі оцінних 

функцій експерта в процесі навчання ще п’ятьох груп СН з дисциплін кафед-

ри інформатики та прикладних інформаційних технологій НА НГУ. 

Таким чином, можна зробити деякі проміжні висновки: 

- в якості усереднених даних для порівняння результатів оцінювання 

успішності доцільно використовувати середні арифметичні значення, що під-

тверджує результати, отримані у п.п. 3.1.2; 

- розроблений підхід можна застосовувати для побудови ранжируваних 

списків суб’єктів навчання; 

- для забезпечення достовірності результатів порівняння кількість оцінок 

для кожного з ОП має бути достатньою (не менше 30) і приблизно однаковою. 
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Сукупність інтелектуальної складової, складових загальних властивостей 

особистості та вольових рис характеру особистості (професіограма) була вико-

ристана при відборі кандидатів для заміщення посад в одному з підрозділів си-

лових структур України. При цьому узагальнені вагові коефіцієнти, визначені 

експертним методом приписування балів, мали значення 0,3, 0,3 та 0,4 відпові-

дно [21]. Аналогічний підхід, застосовано для вирішення завдання відбору кан-

дидатів на заміщення посад викладачів ЗВО та для навчання в аспірантурі, дали 

значення приблизно 0,4, 0,3 та 0,3 відповідно (Додаток Е). Більша вага інтелек-

туальної складової відбиває одну з найважливіших ознак об’єкта вибору – май-

бутнього викладача ЗВО – його успішність при попередньому навчанні у закла-

дах освіти, що визначає його здатність до самонавчання. 

 

3.2.2 Модель професійної діяльності викладача закладу вищої 

освіти 

 

В моделі викладача (3.11) складова професійної діяльності є найбільш 

важливою у процесі його становлення і накопичення ним досвіду. До її роз-

роблення можна застосувати декілька підходів. 

Один із таких підходів наведено у формулюваннях основних напрямків 

кібернетичної педагогіки [11, 12, 20]: 
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              (3.13) 

 

де ММ – модель методичної діяльності викладача; 

МЗ – модель змістовної діяльності викладача; 

МНвч – модель навчальної діяльності викладача; 

МН – модель наукової діяльності викладача. 

Методична, наукова та змістовна складові такої моделі ґрунтуються на 

вихідних для конкретного ЗВО моделях фахівця і процесу навчання за спеці-

альностями та професійних знань викладача. 
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Моделі фахівця і процесу навчання за спеціальностями є концептуаль-

ними, розробляються сумісно замовником і виконавцем замовлення на основі 

законодавчих та нормативних документів і можуть за домовленістю сторін 

змінюватись у разі потреби. Вони подаються у вигляді навчальних планів та 

структурно-логічних схем. 

Моделі професійних знань викладача (або експертів-педагогів) – фактич-

но сценарії навчання у ЗВО за конкретною спеціальністю – розробляються на 

основі навчальних планів і структурно-логічних схем. Такі моделі можуть бути 

наведені у вигляді неоднорідної ієрархічної семантичної мережі з використан-

ням мультимедійних і гіпермедійних форм подання інформації [12]. Це гаран-

тує для викладачів оперативний доступ до характеристик навчальних дисцип-

лін, що забезпечують або забезпечуються, дозволяє підвищити якість підготов-

люваного до занять навчального матеріалу, дозволяє перерозподілити час, виді-

люваний навчальну роботу, і використовувати його на супровід моделей та їх 

вдосконалювання. Для суб’єктів навчання подання інформації у вигляді сцена-

ріїв дає змогу узгоджувати цільові настанови навчання, пропоновані ЗВО, зі 

своїми особистими цільовими настановами; забезпечувати самостійне вивчення 

окремих дисциплін, і разом із цим, надавати можливість відвідувати лекції та 

інші види занять за бажанням; навчатися за індивідуальними планами з метою 

скоротити час навчання або за час навчання придбати декілька спеціальностей; 

формувати плани ліквідації вад у знаннях або відновлення знань, умінь і нави-

чок при підготовці до державних іспитів. 

Навчальна складова відбиває фактично зайнятість викладача безпосе-

редньо у навчальному процесі. 

Наукова складова передбачає діяльність викладача, пов’язану з підви-

щенням ним свого кваліфікаційного рівня, опублікуванням результатів дос-

ліджень у фаховій галузі тощо. 

Інший підхід передбачає використання деякої вербальної моделі для 

рейтингового оцінювання результатів професійної діяльності викладача за 

встановленими правилами [218] або за прийнятими у ЗВО, коли оцінюють 
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за списком відповідність кваліфікаційним вимогам (наявність відповідних 

займаній посаді наукового ступеню та/ або вченого звання тощо), участь у 

навчальній, методичній, науковій, раціоналізаторській та винахідницькій 

роботах [219–222]. Оскільки рейтинг (в енциклопедичному розумінні) [14] 

– індивідуальний чисельний показник оцінювання спортивних досягнень 

шахіста у класифікаційному списку (рос. – рейтинг-лист), який щорічно 

складається Федерацією шахів для сильніших шахістів світу, – то за анало-

гією з наведеним вище визначенням рейтинг викладача має показувати рі-

вень його професійних досягнень. 

Ще один із підходів до оцінювання досягнень викладача одержав на-

зву компетентнісного. Не вдаючись у дефініційний аналіз, відмітимо, що 

компетентність визначає якість діяльності фахівця, а компетенція слугує 

для визначення меж галузі його діяльності [221, 222]. 

Наприклад, компетентність самовдосконалення передбачає здатність 

до засвоєння нових знань, різноманітних інновацій і прогресивних техно-

логій учіння та професійної діяльності, яку забезпечують знання з галузі 

технології учіння (психофізіології розумової праці, організації самонав-

чання, раціонального читання тощо) та уміння їх застосовувати на практи-

ці. Інформаційно-комунікативна компетентність визначається здатністю 

працювати з різними джерелами інформації, інформаційними ресурсами та 

технологіями, застосовувати основні методи, способи і засоби одержання, 

зберігання, пошуку, систематизації, оброблення та передавання інформа-

ції; здатністю до ефективних комунікаційних та соціальних взаємодій у 

будь-якому середовищі в будь-яких умовах, в тому числі, з використанням 

сучасних інформаційних технологій. Цю компетентність забезпечують на-

дбані знання, уміння та навички з галузі інформаційно-телекомунікаційних 

технологій визначеного рівня професійної діяльності. 

У такій трактовці рівні компетентності можна визначити шляхом ек-

спертного оцінювання в процесі відбору та моніторингу професійної дія-

льності викладача. При цьому, головна вимога до експертів – компетент-
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ність як знання та досвід у визначеній предметній галузі в цілому, а також 

неупередженість щодо об’єктів оцінювання. 

Таким чином, об’єднувальним для перелічених підходів є необхід-

ність розроблення із застосуванням експертного методу інформаційної мо-

делі професійної діяльності викладача аналогічно розглянутому в 

п.п. 3.2.1. Розроблена з використанням законодавчих та нормативних до-

кументів, літературних та електронних джерел модель (тезаурус і абетко-

вий покажчик ознак) наведена у Додатку Ж. Відмітимо, що, по-перше, мо-

тиваційно-ціннісна компетентність, яка досліджується у деяких джерелах 

[104, 219–223], не розглядається через те, що не відповідає визначенню 

«компетентність» і не може бути оцінена кількісно; по-друге, при відборі 

фахівців спеціальних підрозділів різних силових структур мотивацію вста-

новлюють на якісному рівні з використанням так званого «детектора брех-

ні» [93, 97, 224, 225]. Прикладів підтвердження застосування «детектора 

брехні» у цивільній, зокрема, педагогічній діяльності не знайдено. 

Розроблена модель професійної діяльності викладача не є догмою, а 

може бути уточнена або доповнена. 

 

3.3 Метод вирішення завдань моніторингу професійної діяльності 

 

3.3.1 Встановлення узгодженості експертних оцінок 

 

Науковий підхід до вирішення завдань моніторингу (відбору, підготов-

ки, становлення, процесу професійної діяльності кандидатів) ґрунтується на 

застосуванні методів кваліметрії, яка вивчає та реалізує методи кількісного 

оцінювання якості продукції (процесу, послуги) [120, 139]. Загальне управ-

ління якістю і забезпечення якості в Україні у будь-якій предметній галузі 

здійснюється відповідно до вимог стандартів міжнародної організації станда-

ртизації ISO [215–217]. 
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Як відомо, якість продукції (процесу або послуг) – це сукупність харак-

теристик продукції (процесу або послуг), що відносяться до її здібності задо-

вольняти визначені та передбачені споживання. А показник якості продукції 

(процесу або послуг) – кількісна характеристика однієї або декількох власти-

востей продукції (процесу або послуг), що складають її якість до визначених 

умов її утворення та експлуатації або споживання. Вибір одного об’єкта 

(продукту, виробу, процесу, послуг тощо) із декількох виконується звичайно 

шляхом його порівняння зі зразком (базовим об’єктом) або об’єктів вибору 

між собою, зазвичай експертним методом, якому передує вибір (вірніше, під-

бір) групи експертів [215]. 

При вирішенні завдань експертного оцінювання в галузях педагогічної 

кваліметрії та професійного відбору із використанням різних шкал, зокрема, 

коли об’єктом порівняння є викладач, виникає потреба виявлення взає-

мозв’язку між кількісними та якісними показниками деяких об’єктів порів-

няння, якщо їх треба або можна ранжирувати. Для цього використовують ко-

ефіцієнт кореляції Пірсона для шкал відношень, інтервалів та абсолютної (кі-

лькісної) шкали, рангову кореляцію Спірмена або Кендалла та інші – для 

шкали порядку [226]. В останньому випадку мова йде про дані так званої не-

числової природи, для яких недостатня узгодженість об’єктів зіставлення за 

одним із вимірів і малий обсяг вихідної вибірки не дає можливості отримати 

очікуваний результат [227, 228].  

В практиці вирішення завдань експертного оцінювання за міру узго-

дженості думок експертів використовують так званий коефіцієнт конкордації 

[120], що розраховується за формулою (2.6). У цій формулі викликає «підоз-

ру» коефіцієнт в числівнику як «натяк» на емпіричність. Перепишемо фор-

мули у дещо іншому вигляді: 
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Тут SRj – сума рангів j-го об’єкта експертизи: 
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Rсер – середнє арифметичне сум рангів: 
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У виразі (3.14) перший множник 

позначимо як ))1m(mn/(12K 2  ; на 

рис. 3.18 наведено графік його залеж-

ності від n і m. Графік показує, що K 

швидко зменшується, і значення мен-

ше 0,1 досягається вже при n та m по-

парно рівних 5 і 2, 4 і 3, 2 і 5.  

В табл. 3.7 наведено значення K 

в залежності від кількості m об’єктів 

експертизи при фіксованій кількості експертів n = 5. 

Таблиця 3.7 

Залежність К від кількості m об’єктів експертизи 
m 2 3 5 7 9 11 13 

K 0,080 0,040 0,016 0,009 0,005 0,004 0,003 

 

Другий множник (3.14), поданий виразом (3.15), – незміщена точкова оцін-

ка дисперсії сум рангів об’єктів експертизи. Характер зміни цієї складової карди-

нально відрізняється від характеру зміни дисперсії випадкової величини – вона 

зростає при збільшені m. 

 

 

Рис. 3.18 – Поверхня K = f(n,m) 
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Результати розрахунків показують, що при рівності рангів деяких об’єктів 

експертизи (порівняння) значення коефіцієнта конкордації перевищує одиницю. 

Так, значення W = 1,1278 отримано при перевірці розробленої програми автома-

тизованої обробки результатів експертного оцінювання із застосуванням таблич-

ного процесора MS Excel, зокрема, функції РАНГ, коли однаковим числам прис-

воюється однаковий ранг, що впливає на ранги наступних чисел (табл. 3.8). Умо-

ва рівності суми рангів (оцінок) кожного з експертів при цьому виконується. То-

му встановлення узгодженості думок експертів у цьому випадку потребує попе-

редньої обробки ранжируваного списку, що не оговорено у методиці оцінювання 

узгодженості [120]. 

Таблиця 3.8  

Результати ранжирування об’єктів експертизи 

Об’єкти 

експертизи 

Експерти 

1 2 3 4 5 

1 4 3 2 2 3 

2 2 3 2 2 4 

3 2 2 1 1 2 

4 6 5 6 5 6 

5 1 1 4 4 1 

6 5 6 5 6 5 

7 7 7 7 7 7 

 

Перевірка розрахунків за даними табл. 3.9 підтвердила наведений у 

прикладі [120, с. 213] результат W = 0,9. До речі, значення W = 0 є взагалі не-

досяжним при парній кількості експертів. 

 

Таблиця 3.9 

Результати ранжирування об’єктів експертизи 

Об’єкти 

експертизи 

Експерти 

1 2 3 4 5 

1 4 6 4 4 3 

2 3 3 2 3 4 

3 2 2 1 2 2 

4 6 5 6 5 6 

5 1 1 3 1 1 

6 5 4 5 6 5 

7 7 7 7 7 7 
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На рис. 3.19 наведено результа-

ти розрахунку коефіцієнта конкорда-

ції при моделюванні процедури ран-

жирування n експертами для будь-якої 

кількості об’єктів порівняння m при 

варіюванні кількості експертів n′, точ-

ка зору яких розходиться з усіма ін-

шими. В табл. 3.10 наведені мінімаль-

ні значення Wмін в залежності від кі-

лькості n експертів, які досягаються 

при n′ ≈ n /2. 

Таблиця 3.10 

Залежність Wмін від кількості n експертів 
n 5 7 9 11 

Wмін 0,040 0,020 0,012 0,008 

 

Характер кривих показує, що значення коефіцієнта конкордації різко зме-

ншується при недостатній узгодженості експертів навіть по одному з вимірів. 

Але головним недоліком коефіцієнта конкордації є необхідність підбору 

експертної групи і «тренування» експертів, що виключає будь-яку об’єктивність 

при вирішенні завдань експертного оцінювання, зокрема, професійної (службо-

вої) діяльності. 

Для порівняння вибірок X та Y, складених із оцінок yі та xі, використо-

вують так званий модифікований коефіцієнт конкордації (МКК) [229]: 

 

,
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                                          (3.18) 

 

де m – обсяг вибірки (фактично – кількість об’єктів експертизи, оціню-

ваних ознак тощо); 

 

Рис. 3.19 – Поверхня W= φ(n,n') 
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k та l – відповідно максимально та мінімально можливі значення оцінок 

експертів, тому можна розглядати (k – l ) = Lш як довжину шкали, застосову-

вану для оцінювання. 

Легко перевірити, що для будь-яких m, k, l при повному збігу оцінок чис-

лівник дробу дорівнює 0, так як m∙Δi = m∙0 = 0, значення Wм = 1; при повному 

незбігу числівник дробу дорівнює m∙Δi, = m∙(k – l), значення Wм = 0. 

В табл. 3.11 наведені дані числового прикладу [229] для m=10, k=5, l 

= 2. Вибірки Y та X розглядаються як оцінки yі та xі за чотирибальною 

шкалою, отримані студентами (об’єктами експертизи) за результатами тес-

тування та іспиту відповідно.  

Таблиця 3.11 

Дані числового прикладу для m=10, k=5, l = 2 
Експерти 

(вибірки) 

Об’єкти експертизи (студенти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 (Y) 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 (X) 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 

 

Оскільки значення оцінок відрізняються тільки в двох стовпцях із десяти (у 

першому та п’ятому), інтуїтивно зрозуміло, що значення МКК має бути не мен-

ше 0,8; розраховане за формулою (3.20) значення дорівнює 0,9. 

Якщо одну із вибірок, наприклад Y, визначити як зразок (y1 = y2 = … = yі = 

ym = 5 за чотирибальною шкалою), то розглянутий коефіцієнт можна використа-

ти для ранжирування деяких об’єктів порівняння за деякими ознаками, відповідні 

оцінки хі яких за чотирибальною шкалою визначені експертним методом [230, 

231]. Такий підхід може бути прийнятним для вирішення завдань, наприклад, 

професійного відбору. Розрахункова формула приймає вигляд: 
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                                               (3.19) 

 

Крім розглянутого вище МКК, для встановлення узгодженості експерт-

них оцінок зі зразком, можна використовувати також коефіцієнт рангової коре-

ляції Спірмена WS та коефіцієнт кореляції знаків Фехнера WF [223]: 
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                                                 (3.21) 

 

Позначення у формулах (3.14) – (3.20) мають однаковий смисл. 

У формулі (3.21) літера З означає кількість пар yі та хі, знаки відхилень 

яких від їх середнього значення збігаються, а літера Н позначає протилежний 

випадок. 

Розраховані за формулами (3.20), (3.21) для даних з табл. 3.11 значення 

WS = 0,97, WF = 0,6. 

Перевірка можливості застосування розглянутих вище коефіцієнтів для 

рейтингового оцінювання ОП (групи службовців у кількості 21 особи) за да-

ними експертного оцінювання дала такі результати (табл. 3.12).  

При ранжируванні за Кв і Wм та методикою, викладеною в [231], рей-

тинги кандидатів, що визначають їх місце у ранжируваних списках, практич-

но збігаються, а при незбігу (виділено сірим) рейтинг різниться на один 

пункт. При цьому значення Кв розрізняються у третій цифрі після коми, а у 

Wм – вже у другій, що свідчить про його більш вищу чутливість. 

Проведене ранжирування за WF, незважаючи на простоту розрахунку, 

виявило його недостатню роздільну здатність (деякі з кандидатів отримали 

однаковий рейтинг). 

Таким чином, при вирішенні завдань рейтингового експертного оціню-

вання узгодженість результатів доцільно перевіряти з використанням моди-

фікованого коефіцієнта конкордації або коефіцієнта рангової кореляції Спір-

мена. Ці коефіцієнти придатні також для використання в алгоритмах побудо-

ви ранжируваних списків будь-яких об’єктів порівняння із застосуванням чо-

тирибальної шкали порядку. 
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Таблиця 3.12 

Результати розрахунків експертних оцінок 

Особа 

Загальні властивості особистості Вольові риси характеру 

Кв Wм 
Рейтинг 

за Кв 

Рейтинг 

за Wм  
Кв Wм 

Рейтинг 

за Кв 

Рейтинг 

за Wм  

А 0,7980 0,8305 19 19 0,7979 0,8307 14 14 

Б 0,8177 0,8451 3 4 0,8255 0,8536 5 5 

В 0,8012 0,8337 13 12 0,8234 0,8536 6 5 

Г 0,8248 0,8546 1 1 0,8420 0,8695 1 1 

Д 0,8049 0,8368 9 9 0,8280 0,8571 3 3 

Е 0,7908 0,8241 21 21 0,8217 0,8519 7 7 

Є 0,7990 0,8317 17 17 0,7504 0,7884 21 21 

Ж 0,8056 0,8375 8 8 0,8137 0,8438 11 11 

З 0,8217 0,8514 2 2 0,8258 0,8554 4 4 

И 0,8149 0,8457 4 3 0,8158 0,8466 9 8 

І 0,8083 0,8400 7 6 0,7961 0,8289 16 16 

К 0,8013 0,8337 12 12 0,8134 0,8438 12 11 

Л 0,7985 0,8311 18 18 0,8138 0,8448 10 10 

М 0,8008 0,8330 14 14 0,7835 0,8183 18 18 

Н 0,8085 0,8400 6 6 0,8403 0,8677 2 2 

О 0,8041 0,8362 10 10 0,8053 0,8377 13 13 

П 0,8144 0,8451 5 4 0,8161 0,8466 8 8 

Р 0,8019 0,8343 11 11 0,7975 0,8307 15 14 

С 0,7971 0,8298 20 20 0,7821 0,8166 19 19 

Т 0,7996 0,8324 16 16 0,7700 0,8060 20 20 

У 0,8003 0,8330 15 14 0,7840 0,8183 17 17 

 

Використання МКК не потребує спеціального підбору групи експертів 

за визначеними правилами [120], до того ж, його обчислювальна складність 

на порядок менша у порівнянні з зіставленими методами Спірмена або Кен-

далла [226], що обумовлює можливість застосування цього показника для 

вирішення завдань моніторингу професійної діяльності викладача ЗВО. 

 

3.3.2 Оброблення і візуалізація даних експертного оцінювання 

 

Вимірювання властивостей будь-якого об’єкта порівняння експертним ме-

тодом приписування балів можна виконати у спосіб, аналогічний розглянутому у 

п.п. 3.1.1 та 3.2.1, використовуючи рішення щодо результату оцінювання як від-
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повідь на запитання «Притаманна чи ні визначена  ознака даному об’єкту порів-

няння?» 

Вибірки усереднених за експертами даних порівнюють зі зразком, як 

показано в п.п. 3.3.1, і розраховують модифікований коефіцієнт конкордації 

за виразом (3.21). Цей показник можна використовувати при попередньому 

відборі кандидатів, а також для моніторингу професійної діяльності та про-

гнозу результатів професійної діяльності викладача за умови, що якість відп-

рацьовування складових МПДВ також оцінена експертним методом припису-

вання балів. Для детального аналізу доцільно застосувати узагальнені за гру-

пами властивостей особистості візуалізовані результати розрахунків та роз-

раховані коефіцієнти відповідності. 

Наочність результатів розрахунків для 

особи, що приймає рішення, може забезпечити 

подання їх у вигляді так званої пелюсткової 

діаграми (рис. 3.20). Площа вписаного у коло 

багатокутника – візуалізованого образу персо-

нограми кандидата або якоїсь однієї з її скла-

дових (групи або підгрупи оцінок) – може бути 

розрахована за формулою: 

 

(3.22) 

 

де n – кількість часткових показників; 

Sі – площа трикутника, який утворюється шляхом з’єднання сусідніх 

значень часткових показників vі та vі+1., відкладених вздовж радіусів у графі-

чному зображенні. 

У загальному випадку для довільного і-го трикутника  

 

,2/)y(xyxS i1iiii                                       (3.23) 

 

де xi = visin[(i – 1)]; yi = vicos[(i – 1)];  = 2/ n. 

 

Рис. 3.20 – Візуалізована 

персонограма кандидата 

,n1, i,SS
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Зразковий простір у вигляді правильного багатокутника, вписаного у коло 

радіусу, який відповідає максимальному значенню vmax для вибраної шкали, є 

еталонним (ідеалізованим) образом персонограми кандидата. Його площа SЕ мо-

же бути розрахована за формулами (3.22), (3.23) при умові vi = vmax. 

Коефіцієнт відповідності j-го кандидата ідеалізованому образу розра-

ховується як 

 

.S/SK Eпjвj                                                (3.24) 

 

Для суб’єкта навчання К (номер 7 за списком, позиція 7 на графіку, що 

наведено на рис.3.16), кращого за успішністю у групі (середнє арифметичне 

усіх оцінок 4,56, а медіанне значення 4,66) результати звітності за змістовими 

модулями (ЗМ) навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техні-

ка» (ІКТ) наведені у табл. 3.13, а візуалізовані результати – на рис. 3.21.  

Розраховане за (3.24) значення коефіцієнта відповідності Квj  0,77. 

Таблиця 3.13 

Усереднені оцінки СН К за ЗМ 
ЗМ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

QУЧШ 5,00 5,00 5,00 3,66 4,66 4,33 3,00 4,23 5,00 4,66 4,66 3,67 4,04 

 

 

Рис. 3.21 – Візуалізовані результати навчання СН К з дисципліни ІКТ 

 

Таким чином, пропонований метод оброблення і візуалізації даних екс-

пертного оцінювання будь-яких властивостей кандидатів за професіограмою 

або будь-якої з її складових може бути використано особою, що приймає рі-
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шення, для поглибленого аналізу для визначення придатності суб’єктів від-

бору до визначеного типу фахової діяльності. 

Для попереднього аналізу можна застосовувати модифікований коефі-

цієнт конкордації. Цей коефіцієнт є прийнятним також для моніторингу. 

Перелічені завдання та метод їх вирішення можна реалізувати на базі су-

часних інформаційних технологій як один із різновидів систем штучного інте-

лекту у вигляді експертної системи підтримки прийняття кадрових рішень. 

 

3.4 Інформаційна технологія підтримки прийняття кадрових 

рішень для закладу вищої освіти 

 

3.4.1 Розробка експертної системи підтримки прийняття кадрових 

рішень 

 

Процедури відбору кандидатів для навчання в аспірантурі та заміщення 

посад викладачів, а також моніторингу їх професійної діяльності як сукуп-

ність моделей та методів, а також відповідного математичного та програмно-

го забезпечення, використовуваних при вирішенні цих завдань, складають 

інформаційну технологію підтримки прийняття кадрових рішень: 

 

 оПРОРОМкППКР S,M,M,M,MI ,                              (3.25) 

 

де Мк – множина кандидатів для навчання в аспірантурі та заміщення 

посад викладачів ЗВО – об’єктів вибору; 

МОМ – множина об’єктів моніторингу; 

МОР - методи оброблення результатів оцінювання кандидатів і об’єктів 

моніторингу; 

МПР – моделі подання результатів оброблення; 

So – засоби оброблення результатів оцінювання кандидатів і об’єктів 

моніторингу, які включають сукупність SПК персональних комп’ютерів, ме-
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режного обладнання SМ та програмного забезпечення SІІЗ, що реалізують ме-

тоди оброблення: 

 

>SsSsSs|s<SSSS ПЗМПКПЗМПКо  .            (3.26) 

 

Множина Мк подана сукупністю інформації про кожного з кандидатів, 

збирання і накопичення даних щодо них має охоплювати достатньо великий 

проміжок часу. Джерелами інформації щодо конкретного кандидата можуть бути 

база даних ЗВО (факультет, відділ кадрів, аспірантура), дані опитувань, тестувань 

і атестувань при залученні в якості експертів осіб, які добре знають кандидата по 

сумісному спілкуванню, навчанню, роботі (професійній діяльності). 

Оброблення даних передбачає сумісне опрацьовування накопичених да-

них, виражених усередненими оцінками. Результатом оброблення при вирішенні 

завдання відбору має бути достовірний висновок з поясненнями щодо відповід-

ності кандидата моделі (зразку) або негативний результат, а також ранжирува-

ний список кандидатів. При вирішенні завдання моніторингу професійної діяль-

ності результатом оброблення має бути ранжируваний список і, при потребі, ві-

зуалізовані результати розрахунків та прогнозування на визначений період часу. 

Подання даних обробки особі, що приймає рішення, має забезпечити 

наочність результатів, можливість їх порівняння для кожного з кандидатів 

або об’єктів моніторингу та беззаперечність висновків щодо ранжирування 

ОП при збереженні анонімності їх списку. 

Таке комплексне завдання ефективно можна вирішити тільки з викори-

станням інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень. 

Вважають [131], що для створення інтелектуальної системи доцільно 

використовувати концепцію «швидкого прототипу», сутність якої полягає у 

тому, що на початковому етапі розробляється варіант ІС, який має задоволь-

няти дві суперечливі вимоги: вирішувати типові завдання, а трудовитрати на 

його розробку повинні бути мінімальними. При невдалій спробі розробку 

можна повторити для іншого варіанту. 
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В якості такого прототипу вибрано розроблений на кафедрі програм-

ний виріб «Селекція», використовуваний для вирішення завдань підтримки 

прийняття рішень щодо відбору персоналу для заміщення посад окремих ка-

тегорій військовослужбовців МВС України [232]. 

Пропонується схема експертної системи підтримки прийняття кадрових 

рішень (рис. 3.22), що включає: модуль взаємодії (МВ), призначений для орга-

нізації інтерактивного діалогу користувачів і експертів з ЕС; модуль формуван-

ня пояснень (МФП), що слугує для виводу результатів роботи системи користу-

вачам; модуль поповнення знань (МПЗ), який налагоджує систему на конкрет-

ний об’єкт оцінювання, визначає його особливості; систему управлення базою 

знань (СУБЗ), що забезпечує роботу з базою знань (БЗ); систему управління ба-

зою даних (СУБД), що здійснює запис, збереження даних в базі даних (БД) та їх 

вибірку в процесі роботи системи. 

 

 

Рис. 3.22 – Структурна схема ЕС 

 

Функції логічного виводу (відповідний модуль на схемі відсутній) ви-

конує експерт, що оцінює стан системи на основі вхідної інформації, знань і 

закономірностей предметної галузі, формалізує їх під час настроювання сис-

теми або в процесі її експлуатації. 

Таким чином, призначення будь-якої інтелектуальної системи визначаєть-

ся змістом її бази знань, що відповідає деякій предметній галузі. При цьому, ви-

бір методу придбання і подання знань у формі, що безпосередньо використову-

ється комп’ютером для обчислень, визначає структуру самої системи і схеми 
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управління механізмом виведення шуканих результатів. Тому в нашому випадку 

доцільно використати евристичні моделі подання знань у вигляді фреймів для 

опису предметної галузі, якою є викладацька діяльність, і у вигляді продукцій 

для формулювання та виведення результатів роботи системи. 

 

3.4.2 Модель подання знань предметної галузі для бази знань 

 

Евристичний метод подання знань [116] у БЗ передбачає можливість 

запису фрейму у загальному вигляді: 

 

ІФ < (ІС, ЗС, ПП),..., (ІС, ЗС, ПП) >, 
 

де ІФ – ім'я фрейму; ІС – ім'я слота; ЗС – значення слота; ПП – ім’я 

приєднаної процедури (необов’язковий параметр). 

Тезауруси розробленої у п. 3.2 моделі викладача (Додаток Г) за смислом є 

фреймовим поданням класу об’єктів, як показано в табл. 3.14 та на рис. 3.23. 

Таблиця 3.14 

Відповідність фреймового опису моделі викладача  

і елементів її тезаурусів 
Фрейм Ім'я фрейму Ім'я слота Значення слота 

Клас об'єктів ПОНЯТТЯ термін визначення терміну 

 

 

Рис. 3.23 – Фрагмент фреймового опису моделі викладача 
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Таким чином, фреймовий опис моделі викладача закладу вищої освіти 

слугує вихідними даними для наповнення бази знань експертної системи під-

тримки прийняття кадрових рішень. 

 

3.4.3 Метод вирішення завдання оцінювання придатності суб’єктів 

відбору до визначеного типу фахової діяльності 

 

Опишемо в загальній постановці завдання оцінювання придатності 

*суб’єктів відбору до визначеного типу фахової діяльності мовою числення 

предикатів, використавши логічний метод подання знань у БЗ [116, 128]. 

Позначимо через М = {mi} множину кандидатів на заміщення посад 

(далі за текстом – кандидатів) визначеного типу фахової діяльності, поту-

жність або кардинальне число якого дорівнює n. Кожний з елементів m i ці-

єї множини ( n1,i  ) має деякий набір властивостей. Без втрати спільності 

міркувань виділимо з них головні й подамо їх у вигляді набору атрибутів В 

= {bj}, k1,j  , наприклад, вольових рис характеру особистості (Додаток Г): b1 

– витриманість, b2 – ініціативність, b3 – наполегливість і так далі. Теоретико-

множинний запис: miМ і має властивість miВ(mi). 

По суті кожен атрибут bj являє собою деяку лінгвістичну змінну типу 

вищеназваних, яку можна оцінити за чотирибальною шкалою порядку експе-

ртним методом (див. п. 3.1). 

Будемо вважати, що граничним значенням оцінюваних нечітких вели-

чин є деяке число, наприклад,   4,00, що у теорії нечітких множин назива-

ється -зрізом функції належності [176]. Інакше кажучи, будемо вважати, що 

при оцінюванні miМ того або іншого атрибута bj значення величини   

4,00 характеризує кращі властивості кандидата, а  < 4,00 – навпаки. 

У табл. 3.15 наведено опис ЛЗ ВК «Експертна оцінка відповідності ка-

ндидата», а на рис. 3.24 – функції належності, які формалізують терми ЛЗ, 
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розраховані в припущенні, що похибка визначення значення -зрізу не пере-

вищує ту, що допускається при окомірному вимірюванні.  

Таблиця 3.15 

ЛЗ «Експертна оцінка відповідності кандидата» 
Терм Характеристична функція належності Х 

Tтак = {«Відповідає»} 
















5.x4  якщо1,

;4x3,9  якщо3,91,0,98х

;9,3х2  якщо0,

)μ(Q так  2,00-4,00 

Tні = {«Не відповідає»} 
















5.x4  якщо0,

4;x3,9 якщо0,98x,-4,91

4;х2  якщо1,

)μ(Q3  4,00-5,00 

 

 

Рис. 3.24 – Функції належності нечітких множин, які формалізують терми 

ЛЗ «Експертна оцінка відповідності кандидата» 

 

Позначимо предикат G(mi(bj)), який означає, що деякий кандидат mi 

 М має всі k властивостей bjВ, які можуть бути виміряні за чотирибаль-

ною шкалою. Тоді справедливі правила, які задають групи придатних і не-

придатних кандидатів відповідно: 

 

Правило 1. miG(mi(b1b2…bn)  4,00) = 1;               (3.27) 

Правило 2. miG(mi(b1b2…bn) < 4,00) = 0.               (3.28) 

 

Запишемо вислови: 

Вислів 1. «Витриманість Петрова оцінена в 4,71 бали». 

Вислів 2. «Витриманість Петрова оцінена в 4,71 бали І ініціативність в 

4,93 бали». 
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Вислів 3. «Витриманість Петрова оцінена в 4,71 бали І ініціативність в 

4,93 бали І наполегливість в 4,65 бали …»  і так далі. 

Запишемо предикати за зразком: 

Предикат 1. mi bjG(mi,b1)  1; 

Предикат 2. mi bjG(mi,(b1b2)  1; 

… 

Предикат n. mi bjG(mi,(b1b2…bn)  1. 

Змістовна інтерпретація: 

Предикат 1. Існує деякий кандидат mi, що має властивість b1. Цей пре-

дикат приймає значення 1, тобто істина. 

Предикат 2. Існує деякий претендент mi, що має властивості b1 і b2. 

Цей предикат приймає значення 1, тобто істина. 

Предикат 3. Існує деякий претендент mi, що має властивості b1, b2 і b3. 

Цей предикат приймає значення 1, тобто істина, і так далі. 

Переходячи від аксіоматики до продукційних правил, можна записати 

такі продукції: 

- ЯКЩО з набору вимірюваних властивостей miВ(mi) хоча б одна із 

властивостей буде мати значення  < 4,00, ТО існує значний ризик, що кан-

дидат не буде придатним до визначеного типу фахової діяльності; 

- ЯКЩО з набору вимірюваних властивостей miВ(mi) всі властивості 

мають значення   4,00, ТО існує мінімальний ризик, що кандидат не буде 

придатним до визначеного типу фахової діяльності. 

Кандидати, для яких справедливе правило (3.28), виключаються з пода-

льшого розгляду. 

Наступним кроком методу є ранжирування кандидатів першої групи, 

тобто тих, для кого справедливе правило (3.27). Послідовність обробки даних 

може бути така. 

1. Для кожної групи (підгрупи) множин рівноважних властивостей 

(ознак) оцінюється коефіцієнт відповідності – «сумарні» якості b того або 
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іншого кандидата як згортку 
i
j або щільність оцінок 

i
j, або площу пелюст-

кової діаграми (див. п.п. 3.3.2), або чисельне значення функції належності, 

або значення модифікованого коефіцієнта конкордації (див. п.п. 3.1.2). 

2. Формується матриця К розмірності m х k, де m – кількість об’єктів 

порівняння; k – кількість груп (підгруп) ознак (часткових показників) 

об’єктів порівняння. 

3. Розраховується вектор-рядок 

 

KWR  ,                                             (3.29) 

 

де W – вектор-рядок значень коефіцієнтів ваги підгруп ознак, який по-

передньо визначається експертами (див. п. 3.1). 

4. Вибирається об’єкт, відповідний максимальному значенню елемента з 

вектора-рядка R або декілька об’єктів у порядку зменшення значень оцінок rj. 

У разі збігання оцінок rj окремих кандидатів на елементах безлічі утво-

риться квазіпорядок, наприклад, для п’яти кандидатів: 

 

(m1(R) = m3(R))  (m2(R) = m4(R))  m5(R). 

 

Ранжирування з урахуванням деяких додаткових умов буде подане у 

вигляді ряду переваг (для того ж прикладу): 

 

m1(R)   m3(R)   m2(R)   m4(R)   m5(R)                    (3.30) 

 

Тут знак « » позначає відношення переваги. 

5. Остаточно подається ранжируваний список кандидатів у вигляді ко-

ртежа: 

 

)m ;m ;m ;m ;(m = М 542311 .                                    (3.31) 

 

6. Ранжируваний список кандидатів (3.31) і остаточні вислови для кож-

ного з кандидатів подають особі, що приймає рішення, як висновок. 

Таким чином, розглянуті вище графічна і вербальна інформація є осно-

вою для прийняття рішення щодо кандидатів особою, що приймає рішення. 
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Рейтинговий ранжируваний список можна також формувати з використан-

ням попередньо отриманих даних моніторингу. Для цього існують два методи. 

Перший передбачає порівняння оціненого стану (або одного з парамет-

рів стану об’єкта) з встановленим зразком [27] із використанням модифіко-

ваного коефіцієнта конкордації. 

Другий, умовно кажучи, за «робочим» зразком реалізується у такий 

спосіб: визначають кращий за результатом (вимірюваною ознакою) об’єкт; 

має місце аналогія з повірочною (калібрувальною) схемою з галузі метрології 

для мультиметрів – повірка виконується роздільно за кожним із вимірюваних 

параметрів (ознак), метод повірки – безпосереднє звірення [141]; приклад ви-

значення рейтингу викладача з використанням табличного процесора MS Excel 

наведено в табл. 3.16, зміст якої не потребує пояснень.  

Таблиця 3.16 

Рейтинг викладачів кафедри (приклад) 

А
б

ет
к
о
в
и

й
 

сп
и

со
к
 

в
и

к
л
ад

ач
ів

 

В
ід

п
о
в
ід

н
іс

ть
 

к
в
ал

іф
ік

ац
і-

н
и

м
 в

и
м

о
га

м
 

Н
ав

ч
ал

ь
н

а 

р
о
б

о
та

 

Методична 

робота 
Наукова робота 

Р
ац

-В
и

н
ах

ід
 

О
р
г-

р
о
б

о
та

 

Р
ей

ти
н

г 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

р
ей

ти
н

г 

Р
ан

г 

НСт ВчЗв Іновації РВД Статті Тези Посібн 

А 1 1 0,45 0,25 0,25 0,29 1,00 1,00 1,00 0,13 6,37 0,90 2 

Б 1 1 0,47 0,50 0,50 0,86 0,50 0,50 0,00 0,13 5,45 0,77 3 

В 1 0 0,49 1,00 1,00 0,43 0,25 0,50 0,00 0,15 4,81 0,68 4 

Г 1 1 0,54 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,04 1,00 1 

Д 1 1 0,49 0,75 0,75 0,14 0,25 0,00 0,00 0,00 4,39 0,62 5 

Є 0 0 0,55 0,00 0,00 0,71 1,00 0,00 0,00 0,00 2,27 0,32 8 

Ж 1 1 0,55 0,25 0,25 0,14 0,25 0,00 0,00 0,00 3,44 0,49 7 

З 1 1 0,48 0,50 0,50 0,14 0,25 0,00 0,00 0,00 3,87 0,55 6 

 

При заповнені графи відповідності кваліфікаційним вимогам щодо за-

йманої посади враховують 1 бал при наявності відповідних наукового ступе-

ню та/або вченого звання і 0 балів у противному випадку. 

Навчальну та організаційну роботу враховують як частку відповідного 

часу, віднесену до загального бюджету часу викладача. 

Рейтинговий коефіцієнт і-го викладача за методичну, наукову і раціо-

налізаторську та винахідницьку роботу визначають таким чином: 
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- підраховують кількість балів Ві за участь у відповідному заході; 

- вибирають максимальне значення }max{В =В і макс ; 

- розраховують максіі В/ В = К . 

Загальний рейтинг і-го викладача, що можна вважати за коефіцієнт ві-

дповідності займаній посаді, розраховують як додаток всіх нарахованих йому 

балів, віднесений до максимального із значень рейтингів, який приймають за 

зразковий показник якості. 

Місце і-го викладача у списку визначають в порядку зменшення зага-

льного рейтингу (можна використовувати функцію MS Excel РАНГ з ураху-

ванням її специфіки подання результату). 

 

3.4.4 Метод вирішення завдання підтримки прийняття кадрових 

рішень для закладу вищої освіти 

 

Метод вирішення завдання підтримки прийняття кадрових рішень 

(ППКР) для закладу вищої освіти реалізує відповідна інформаційна техноло-

гія (рис. 3.25). 

 

Рис. 3.25 – Контекстна діаграма потоків даних 

інформаційної технології підтримки прийняття кадрових рішень для ЗВО 
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Операції цієї технології має виконувати система підтримки прийняття 

кадрових рішень (СППКР), діаграма потоків даних якої наведена на рис. 3.26, 

основними функціями якої є такі: 

- створення єдиної бази даних та бази знань; 

- організація та ведення – адміністрування, модифікація, накопичення 

даних – бази даних за вимогою користувача; 

- організація та ведення – адміністрування, модифікація, редагування – 

бази знань за вимогою користувача; 

- розмежування доступу до складових бази даних у відповідності до 

повноважень конкретного користувача; 

- настроювання інтерфейсу користувача під конкретні вимоги; 

- оброблення даних і формування звітної документації з різними зміс-

товими ознаками за станом на поточний час і за визначений період.  

 

Рис. 3.26 – Діаграма потоків даних системи підтримки прийняття  

кадрових рішень 



 138 

 

На рис. 3.27 наведена блок-

схема алгоритму оброблення даних, 

який є ядром інформаційної техно-

логії ППКР.  

Блок 1 при наявності чергового 

об’єкта порівняння – об’єкта відбору 

або моніторингу – передає управління 

блоку 2, інакше – блоку 9. 

Блок 2 реалізує операції зби-

рання та упорядкування даних екс-

пертного оцінювання щодо особис-

тості ОП відповідно до професіог-

рами (анкетні дані, результати на-

вчання, тестувань, експертних опи-

тувань тощо) для відбору кандидатів 

для заміщення посад викладачів і 

підготовки в аспірантурі або відпо-

відно до моделі професійної діяль-

ності викладача.  

Блок 3 забезпечує приведення 

отриманих даних щодо кандидата до 

удосконаленої чотирибальної шкали 

та їх переведення до електронної 

форми. 

Блоки 4-6 реалізують цикліч-

ний процес обчислення коефіцієнтів відповідності складових властивостей чер-

гового кандидата з використанням бази знань або для об’єктів відбору, або для 

об’єктів моніторингу.  

 

Рис. 3.27 –  Блок-схема алгоритму 

оброблення даних оцінювання ОП 
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Блок 7 забезпечує збереження зібраної інформації та результатів розра-

хунків щодо чергового кандидата у базі даних. 

Блок 8 виконує ранжирування об’єктів порівняння (суб’єктів відбору 

або моніторингу). 

Блок 9 реалізує операцію перегляду бази даних об’єктів порівняння. 

Накопичені дані професійної діяльності викладачів використовують для 

моніторингу. Оскільки отримані протягом достатнього інтервалу часу дані щодо 

значень модифікованого коефіцієнта конкордації, розрахованого за виразом 

(3.21), мають лінійний характер, то їх згладжування дає змогу визначати тенден-

цію фахової діяльності викладача та прогнозувати її на визначений термін. Для 

цього доцільно використовувати можливості деяких функцій Microsoft Excel 

(Додаток К). 

Коефіцієнт відповідності, розрахований за (3.26), та його візуалізований 

образ (рис. 3.18) дозволяють виконати детальний аналіз професійної діяльності 

кожного із викладачів. 

Таким чином, запропоновано інформаційну технологію підтримки 

прийняття кадрових рішень на основі принципу побудови експертної систе-

ми підтримки прийняття кадрових рішень за відповідними описами предмет-

ної галузі та методів вирішення завдань вибору і оцінювання придатності 

об’єктів порівняння до визначеного типу фахової діяльності. 

 

Висновки по розділу 3 

 

1. Запропоновано для вирішення завдань вибору та професійної діяльності 

викладача використовувати експертний метод приписування балів чотирибальної 

шкали, а при обробці даних експертного оцінювання ознак – удосконалену чоти-

рибальну шкалу з діапазоном [2,00, 5,00], описану засобами теорії нечітких мно-

жин, перехід до якої від будь-якої зі шкал (і навпаки) можна виконати за визна-

ченими правилами. При цьому обробку результатів експертного оцінювання до-

цільно здійснювати розробленим методом. 
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2. Розроблено інформаційну модель викладача закладу вищої освіти, 

що складається з моделей особистості (загальних властивостей та вольових 

рис характеру) та професійної діяльності, у вигляді тезаурусів і абеткових 

покажчиків. Вектор параметрів інформаційної моделі може бути розширений 

за рахунок таких складових як біометричні, іридодіагностичні тощо. Анало-

гічним чином може бути розроблена професіограма для будь-якої галузі дія-

льності людини. 

3. Запропоновано метод вирішення завдань моніторингу професійної 

діяльності викладача закладу вищої освіти шляхом використання коефіцієнту 

відповідності та модифікованого коефіцієнту конкордації, що не потребує 

встановлення узгодженості експертних оцінок і дозволяє візуалізувати дані 

експертного оцінювання. 

4. Розроблено інформаційну технологію підтримки прийняття кадрових 

рішень для закладу вищої освіти як експертну систему, що включає модель по-

дання знань предметної галузі для бази знань і реалізує запропоновані метод ви-

рішення завдань оцінювання придатності суб’єктів відбору до визначеного типу 

фахової діяльності та метод підтримки прийняття кадрових рішень. 

Технологія передбачає виконання процедур відбору кандидатів для за-

міщення викладацьких посад і для навчання в аспірантурі та моніторингу 

професійної діяльності викладача як процес оцінювання складових діяльнос-

ті і прогнозування тенденції їх розвитку. 

Застосування запропонованої інформаційної технології припустимо дозво-

лить забезпечити високу якість підготовки викладачів, мінімізувати витрати на їх 

підготовку при гарантованій якості, скоротити термін їхнього становлення, а для 

викладачів зі стажем – контролювати їх професійну діяльність. 

Результати досліджень даного розділу викладені у наукових статтях 

[24-27, 30-36], доповідались на наукових конференціях [40–55]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ КАДРОВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Розроблена у попередньому розділі інформаційна технологія підтримки 

прийняття кадрових рішень у ЗВО України – основа для реалізації програм-

ного забезпечення як інструмента автоматизації процесу відбору кандидатів 

для навчання в аспірантурі або заміщення посад викладачів та моніторингу 

професійної діяльності викладачів. Завданням цього розділу є перевірка пра-

вильності функціонування програмного забезпечення, адекватності методів 

обробки даних вимірювань ознак об’єктів порівняння і програмного забезпе-

чення у цілому, оцінювання деяких показників якості розробленої інформа-

ційної технології, а також практичне застосування розробленого програмного 

забезпечення. 

 

4.1 Практична реалізація інформаційної технології підтримки при-

йняття кадрових рішень у закладах вищої освіти України 

 

Інформаційна технологія (ІТ) [126] – технологічний процес, предметом 

перероблення й результатом якого є інформація. Взагалі, поняття технології 

[14] розуміє сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивос-

тей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, здійснюваних у процесі 

виробництва продукції, тобто операції та їх складові частини, матеріали, про-

мислове обладнання й технологічні режими, необхідні для виготовлення виро-

бу, час, кваліфікація працівників і т.д. З цієї точки зору модель викладача, оцін-

ні функції експертів і метод вирішення завдань вибору, відповідне математичне 

та програмне забезпечення тощо можуть розглядатися як складові частини ін-

формаційної технології підтримки прийняття кадрових рішень. 
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Вихідними даними ІТ є множина об’єктів порівняння Мк – сукупність 

даних про кожного з кандидатів (об’єктів відбору) або викладачів (об’єктів 

моніторингу), що зберігається в БД, тобто 

 

> M  m   M m  m< = М ОМОВк  .                              (4.1) 

 

Збирання і накопичення таких даних має охоплювати достатньо вели-

кий проміжок часу. До складу інформації обов’язково мають бути включені 

результати оцінювання (вивчення) психофізіологічних властивостей, дані ус-

пішності навчання у ЗВО, на курсах підвищення кваліфікації, дані спеціаль-

ного експертного оцінювання тощо. 

Джерелами інформації щодо конкретного кандидата можуть бути база 

даних органу, який займається відбором, дані опитувань, тестувань і атесту-

вань при залученні в якості експертів осіб, які добре знають кандидата по су-

місному навчанню, роботі, спілкуванню. 

Оброблення даних передбачає сумісне опрацьовування результатів на-

вчання кандидата, експертного оцінювання, тестування та атестування при 

відборі або результатів професійної діяльності, виражених усередненими 

оцінками. Результатом обробки має бути достовірний висновок з пояснення-

ми щодо відповідності об’єкта порівняння визначеним вимогам або негатив-

ний результат, а також ранжируваний список ОП. 

У межах НДР [234, 235] для вирішення завдання автоматизування процесу 

відбору спеціалістів для підрозділів внутрішніх військ МВС України було розро-

блено програмне забезпечення з використанням програмного середовища Visual 

Basic і додатка МS Excel у вигляді програмного модуля «Селекція», який вико-

ристано в якості швидкого прототипу [131] для розроблення експертної системи 

підтримки прийняття кадрових рішень. 

Інформаційна технологія підтримки прийняття кадрових рішень для 

ЗВО передбачає виконання низки взаємопов’язаних процедур, виконуваних у 

довільній послідовності (рис. 4.1). В процесі відбору задіяні навчально-
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методичний відділ, відділ кадрів, завідувач аспірантури, завідувачі кафедр та 

провідні викладачі, експерти. 

 

 

Рис. 4.1 – Діаграма потоків даних процесу застосування інформаційної 

технології підтримки прийняття кадрових рішень для ЗВО 

 

Відділ кадрів та навчально-методичний відділ мають забезпечувати 

процедури збирання, введення та накопичення даних кандидатів. Уповнова-

жений спеціаліст навчально-методичного відділу із завідувачем аспірантури 
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виконують статистичну обробку даних кандидатів для навчання в аспіранту-

рі, а в купі з експертами – попередню обробку даних кандидатів для навчання 

в аспірантурі та заміщення посад викладачів. Відповідні списки кандидатів 

готують кафедри і завідувач аспірантури на основі аналізу даних щодо кан-

дидатів. Отримані в результаті здійснення перелічених процедур дані збері-

гають у базі даних СППКР. 

Безпосередньо процедури відбору і моніторингу реалізують шляхом 

коригування професіограм (при необхідності) і збереження їх у базі знань, 

формування персонограм за результатами експертного оцінювання кандида-

тів (для кандидатів до вступу до аспірантури – з урахуванням результатів 

вступних іспитів) як підсумок виконання процедури порівняння даних експе-

ртизи з відповідною професіограмою. Отримані в результаті здійснення пе-

релічених процедур дані також зберігають у базі даних СППКР. 

Експертне оцінювання кандидатів для вступу до аспірантури як за-

вдання педагогічної кваліметрії вирішують у такій послідовності: 

- формують сукупність результатів оцінювання знань, умінь і навичок 

суб’єктів навчання одним із двох способів: 

1) в абсолютній шкалі як частки повернутої СН інформації при кон-

тролі; 

2) у чотирибальній або удосконаленій чотирибальній шкалі; 

- розраховують усереднені оцінки; 

- виражають усереднені оцінки у вигляді, прийнятному для побудови 

рейтингового списку в двобальній, удосконаленій чотирибальній шкалі, ло-

гарифмічній чотирибальній, стобальній рейтинговій шкалі і відповідній їй 

шкалі ECTS або в інший спосіб. 

Остаточна обробка даних та пропозиції щодо об’єктів порівняння у ве-

рбальному вигляді (рейтинговий список) та, при необхідності, графічної ін-

формації (візуалізовані персонограми) подають особі, що приймає рішення. 

Система підтримки прийняття кадрових рішень складається із модуля 

управління, реалізованого у вигляді відповідних вікон, бази знань, бази даних та 
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розрахункових модулів. СППКР може використовуватися як у автономному ре-

жимі, так і у складі автоматизованої системи управління ЗВО. 

На рис. 4.2 наведено вигляд головного вікна ПМ стандартного вигляду 

з рядком меню в режимах роботи 

«Адміністратор» і «Користувач» 

(зображення суміщені). 

Активна команда меню 

«Адміністратор», доступ до якого 

закритий паролем, забезпечує ро-

боту в одному з двох режимів – 

«Перегляд» та «Редагування», які 

відкриваються і перемикаються у 

спадному меню. 

Режим «Користувач» забез-

печує можливість використання команд меню «Перегляд», «Редагування» та 

«Оброблення», які відкриваються і перемикаються у спадному меню. У свою 

чергу, команда «Оброблення» дозволяє виконати опції «Відбір» або «Моні-

торинг». 

На рис. 4.3 наведено вигляд вікна ПМ «Адміністратор» для категорій 

«Кандидати» (рис. 4.3, а) та «Викладачі» (рис. 4.3, б), що забезпечує роботу в 

одному з двох режимів – «Перегляд», для якого блоковані кнопки «Додати» і 

«Видалити», або «Редагування». 

Загальний порядок роботи адміністратора в режимі «Редагування» такий. 

Визначають категорію об’єктів порівняння – кандидатів на заміщення 

посад викладачів або для навчання в аспірантурі (рис. 4.3, а) або викладачів 

(рис. 4.3, б); список «Категорія» можна подовжити або скоротити, використа-

вши кнопки «Додати» або «Видалити». 

 

Рис. 4.2 – Головне вікно ПМ в режимах 

роботи «Адміністратор» і «Користувач» 



 146 

 

 

Рис. 4.3 – Вікно «Адміністратор» для різних категорій 

 

Для визначеної категорії «Кандидати» встановлюють складову власти-

востей особистості, наприклад, «Інтелектуальна»; список також можна подо-

вжити або скоротити, використавши кнопки «Додати» або «Видалити». Для 

встановленої складової список ознак можна коригувати, доповнювати або 

скорочувати, використовуючи кнопки «Додати» або «Видалити». Таким чи-

ном фактично формується професіограма об’єкта порівняння у сукупності 

інтелектуальної складової та складових загальних властивостей особистості й 

вольових рис характеру як переліки ознак для кожної зі складових. 
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Аналогічним чином редагують категорію «Викладачі» (рис. 4.3, б). При 

цьому отримують модель професійної діяльності викладача як перелік ознак, 

що характеризують так звану активність (див. п.п. 3.4.3). 

Результати редагування зберігають у базі знань програмного модуля. 

На рис. 4.4 наведене вікно «Користувач» для категорій «Кандидати» 

(рис. 4.4, а) та «Викладачі» (рис. 4.4, б), що забезпечує можливість роботи в 

одному з трьох режимів – «Перегляд», «Редагування» та «Оброблення». 

 

 

Рис. 4.4 – Вікно «Користувач» для різних категорій 

 

В режимі «Перегляд» блоковані кнопки «Додати», «Видалити» і «Змінити». 

В режимі «Редагування» можна змінити (додати або видалити) катего-

рії та списки об’єктів порівняння, змінити значення оцінок ознак будь-якої зі 
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складових (інтелектуальної, загальних властивостей та вольових рис) профе-

сіограми для кандидатів (рис. 4.4, а) або будь-якої зі складових моделі про-

фесійної діяльності (методичної, наукової, організаційної тощо). 

Для кандидатів оцінки всіх властивостей, визначені експертним методом, за-

дають у форматі удосконаленої чотирибальної шкали порядку, для виклада-

чів оцінки методичної, наукової, раціоналізаторської й винахідницької скла-

дових моделі професійної діяльності – в абсолютній шкалі, для навчальної та 

організаційної складової – як частку від загального бюджету робочого часу, 

значення відповідності займаній посаді (наявність наукового ступеню і вче-

ного звання) бінарними значеннями 1 (так) або 0 (ні). 

Результати редагування (персонограми) зберігають у базі даних про-

грамного модуля. 

Натискання кнопки «Далі» повертає управління в режим «Користувач» 

(див. рис. 4.2), вибір в якому режиму «Оброблення» дозволяє виконати опції 

«Відбір» або «Моніторинг» для встановленого об’єкта порівняння. 

Режим «Оброблення» для кандидата або викладача може бути реалізо-

ваним безпосередньо з режимів «Перегляд» або «Редагування» натисканням 

кнопки «Результат» (див. рис. 4.4). При цьому для кандидата результати роз-

рахунків у вигляді пелюсткової діаграми МS Excel та значення коефіцієнта 

відповідності при необхідності візуалізуються (рис. 4.5), а висновки роздру-

ковуються. Кандидат, що не пройшов відбір за інтелектуальною складовою, 

виключається з подальшого розгляду. 

Для користувача доступні для перегляду і роздруку також складові за-

гальних властивостей (рис. 4.6) та вольових рис характеру (рис. 4.7) особис-

тості кандидатів. 

Отримані для кожного з кандидатів коефіцієнти відповідності оброб-

ляють за стандартизованою методикою (див. п.п. 3.4.3) з метою отримання 

ряду переваг (ранжируваного списку) з урахуванням вагових коефіцієнтів, 

попередньо визначених теж експертним методом. 
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Рис. 4.5 – Вікно «Інтелектуальна складова» 

 

 

Рис. 4.6 – Складова загальних властивостей особистості 
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Рис. 4.7 – Складова вольових рис характеру особистості 

 

Вікна складових (див. рис. 4.5, 4.6, 4.7), як це видно, дозволяють перегля-

дати результати обробки персонограм для будь-кого із кандидатів переключен-

ням закладок. При цьому вікно пелюсткової діаграми МS Excel активне, що до-

зволяє також переглядати значення усереднених оцінок для окремих ознак. 

Ефективне використання ПМ може бути забезпечене постійним збиранням 

та накопиченням інформації щодо кандидатів із різних джерел (закладів вищої 

освіти, місць попереднього роботи тощо), а також результатів всіляких атесту-

вань, тестувань, опитувань і т.п. Накопичена інформація має систематизуватись і 

заноситись у базу даних програмного модулю «Селекція-К» та періодично по-

повнюватись й оновлюватись користувачем – деканом факультету, завідувачем 

кафедри, уповноваженою особою кадрового органу ЗВО. В якості адміністратора 

може виступати призначена для цього посадова особа. 

Режим роботи опції «Моніторинг» реалізується або з режиму «Користу-

вач», або з режимів «Перегляд» чи «Редагування» натисканням кнопки «Резуль-

тат» (рис. 4.4-б) при встановленій категорії «Викладачі»: для кожного з об’єктів 

порівняння існує можливість отримати візуалізацію динаміки зміни його коефі-

цієнта відповідності займаній посаді (рис. 4.8), розрахованого за експертними 

оцінками результатів його професійної діяльності (див. п.п.3.4.3).  
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Рис. 4.8 – Вигляд вікна результатів моніторингу об’єкта порівняння А 

 

Вікно моніторингу (див. рис. 4.8), як це видно, дозволяє переглядати ре-

зультати оцінювання професійної діяльності для будь-кого із викладачів перек-

люченням закладок. При цьому вікно діаграми МS Excel активне, що дозволяє 

також переглядати значення коефіцієнтів у визначених точках, відображати рів-

няння апроксимації, відображати лінію тренду, а також продовжити лінію тренду 

за межі реальних даних для прогнозування наступних значень вперед або назад. 

Таким чином, запропонована програмна реалізація інформаційної тех-

нології підтримки прийняття кадрових рішень у закладах вищої освіти Укра-

їни, інтерфейс якої надає доступ адміністратору або користувачу до основних 

опцій процедур відбору кандидатів для навчання в аспірантурі або заміщення 

посад викладачів та моніторингу професійної діяльності викладачів. Моду-

льний принцип побудови ПМ дає можливість його удосконалення та адапта-

ції при зміні вимог до принципів відбору та/або моніторингу. 
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4.2 Перевірка можливості застосування інформаційної технології 

підтримки кадрових рішень 

 

4.2.1 Перевірка можливості застосування інформаційної технології 

відбору кандидатів для навчання в аспірантурі або заміщення посад 

викладачів 

 

Для перевірки працездатності реалізованих моделей, методів та інфор-

маційної технології відбору кандидатів для навчання в аспірантурі або замі-

щення посад викладачів були використані дані успішності навчання навчаль-

них груп випускного курсу НА НГУ. 

Для оцінювання інтелектуальної складової частини персонограм кож-

ного з суб’єктів навчання за даними обліку занять групи розраховані значен-

ня середніх балів за кожну з вибраних дисциплін навчального плану та сере-

дній бал за всіма дисциплінами. Із складу групи відібрані п’ять кандидатів, 

поіменованих як А, Б, В, Г і Д (Додаток Л), у яких середній бал за всіма на-

вчальними дисциплінами перевищив 4,00 (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Усереднені оцінки кандидатів 
Кандидат А Б В Г Д 

Середній бал за всіма дисциплінами 4,69 4,76 4,55 4,43 4,50 

 

За результатами логічного аналізу інтелектуальної складової частини 

персонограм кандидатів були сформульовані такі вислови. 

Вислів 1. «Інтелектуальна складова кандидата А оцінена в 4,69 бала». 

Вислів 2. «Інтелектуальна складова кандидата Б оцінена в 4,76 бала». 

Вислів 3. «Інтелектуальна складова кандидата В оцінена в 4,55 бала. В 

наборі середніх балів властивість v5 має значення 3,00, властивість v6 має 

значення 3,66, властивість v15 має значення 3,88, властивість v16 має значення 

3,66, властивість v17 має значення 3,88». 

Вислів 4. «Інтелектуальна складова кандидата Г оцінена в 4,43 бала». 
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Вислів 5. «Інтелектуальна складова кандидата Д оцінена в 4,50 бала». 

Відповідно до сформульованого правила (див. п.п. 3.4.3 – продукція 1), 

кандидат В має бути виключеним із списку об’єктів порівняння. 

Усім суб’єктам навчання вибраної групи були роздані опитувальні ар-

куші двох форм (Додаток М) і було запропоновано виступити в якості експе-

ртів, виставивши оцінки за чотирибальною шкалою як відповідь на запитан-

ня «В наявності у кандидата поіменована якість або риса характеру?» за кри-

теріями, наведеними у табл. 3.4. Результати експертного опитування та їх об-

робки для попередньо відібраних кандидатів наведені в Додатку Н. Стовпець 

із нульовим номером – результати самооцінки кандидата. 

На рис. 4.9 наведені персонограми кандидатів А, Б, Г і Д (зліва напра-

во) для інтелектуальної складової (рис. 4.8, а), складових загальних властиво-

стей (рис. 4.8, б) та вольових рис характеру (рис. 4.8, в) особистості. 

 

Рис. 4.9 – Персонограми кандидатів 
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За результатами логічного аналізу складових загальних властивостей та во-

льових рис характеру персонограм кандидатів були сформульовані такі вислови. 

Вислів 1. «Загальні властивості кандидата А оцінені в 4,46 бала І во-

льові риси характеру оцінені в 4,48 бала». 

Вислів 2. «Загальні властивості кандидата Б оцінені в 4,50 бала І вольо-

ві риси характеру оцінені в 4,52 бала».  

Вислів 3. «Загальні властивості кандидата Г оцінені в 4,51 бала І вольо-

ві риси характеру оцінені в 4,55 бала». 

Вислів 4. «Загальні властивості кандидата Д оцінені в 4,48 бала І во-

льові риси характеру оцінені в 4,50 бала». 

В табл. 4.2 наведені розраховані відповідно до виразу (3.24) значення 

коефіцієнтів відповідності складових персонограми кандидатів. 

Таблиця 4.2  

Коефіцієнти відповідності складових персонограм кандидатів 
Кандидат А Б Г Д 

Інтелектуальна складова 0,8757 0,8992 0,7963 0,8198 

Складова загальних властивостей 0,7941 0,8109 0,8145 0,8014 

Складова вольових рис характеру 0,8020 0,8148 0,8264 0,8118 

 

Матриця оцінених значень коефіцієнтів відповідності кандидатів-

об’єктів порівняння 

.

0,81180,82640,81480,8020

0,80140,81450,81090,7941

0,81980,79630,89920,8757

















К  

Розрахунок за (3.29) вектора-рядка R для W = (0,4 0,3 0,3), де перший, 

другий та третій елементи вектора-рядка відповідають визначеним експерт-

ним методом значенням коефіцієнтів ваги для інтелектуальних, загальних 

властивостей та вольових рис характеру особистості, дав результат 

 

R = (0,8291  0,8474  0,8108  0,8119) 

 

Ряд переваг: 
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mБ(0,8474)   mА(0,8291)   mД(0,8119)   mГ(0,8108),              (4.2) 

 

якому відповідає ранжируваний список кандидатів, наведений у табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Ранжируваний список кандидатів-об’єктів порівняння 
Кандидат А Б  Г Д 

Ранг 2 1 4 3 

 

Отримані дані можуть бути пред’явлені особі, що приймає рішення 

щодо кадрових питань. 

В табл. 4.4 наведені оцінки відповідності, розраховані за виразом (3.19) 

для модифікованого коефіцієнта конкордації. 

Таблиця 4.4 

Оцінки відповідності складових персонограм кандидатів за МКК 
Кандидат А Б Г Д 

Інтелектуальна складова 0,8913 0,9150 0,8194 0,8439 

Складова загальних властивостей 0,8185 0,8343 0,8379 0,8256 

Складова вольових рис характеру 0,8262 0,8386 0,8490 0,8348 

 

Розрахунки за оцінками відповідності з табл. 4.4, аналогічні наведеним 

вище, дають ряд переваг: 

 

mБ(0,8679)   mА(0,8499)   mД(0,8357)   mГ(0,8338),               (4.3) 

 

якому відповідає ранжируваний список кандидатів, наведений у табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Ранжируваний список кандидатів, порівняних за МКК 
Кандидат А Б  Г Д 

Ранг 2 1 4 3 

 

Порівняння вмісту табл. 4.3 та табл. 4.5 показують повне збігання. 

У табл. 4.6 та 4.7 наведені відповідно значення середніх та медіанних 

оцінок об’єктів порівняння, а в табл. 4.8 – результати ранжирування за цими 

оцінками при їх незалежній обробці. 
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Таблиця 4.6 

Середні значення оцінок кандидатів-об’єктів порівняння 
Кандидат А Б Г Д 

Інтелектуальні властивості 4,69 4,76 4,43 4,5 

Складова загальних властивостей 4,46 4,50 4,51 4,48 

Складова вольових рис характеру 4,48 4,52 4,55 4,50 

 

Таблиця 4.7  

Медіанні значення оцінок кандидатів-об’єктів порівняння 
Кандидат А Б Г Д 

Інтелектуальні властивості 4,86 5,00 4,43 4,54 

Складова загальних властивостей 4,46 4,50 4,54 4,46 

Складова вольових рис характеру 4,46 4,43 4,54 4,54 

 

Таблиця 4.8 

Ранги кандидатів-об’єктів порівняння за середніми та медіанними  

значеннями оцінок 
Кандидат А Б Г Д 

Інтелектуальні властивості 2 / 2 1 / 1 4 / 4 3 / 3 

Складова загальних властивостей 4 / 4 2 / 2 1 / 1 3 / 3 

Складова вольових рис характеру 4 / 3 2 / 4 1 / 1 3 / 2 

 

Результати ранжирування (див. табл. 4.8) збігаються з отриманими для 

середніх та медіанних оцінок і запропонованим методом (див. табл. 4.3) для 

інтелектуальних і загальних властивостей усіх кандидатів і дещо різняться 

для вольових рис характеру об’єктів порівняння А, Б та Д. 

У табл. 4.9 та 4.10 наведені результати обробки середніх та медіанних 

значень оцінок у припущенні, що вміст табл. 4.3 та 4.4 є вмістом матриці V 

оцінених значень об’єктів порівняння.  

Таблиця 4.9 

Результати вагової обробки середніх значень оцінок 
Кандидат А Б Г Д 

Значення Rсз 4,446 4,638 4,341 4,396 

Ранг 2 1 4 3 

 

Результати ранжирування цілком збігаються з отриманими запропоно-

ваним методом (див. табл. 4.3) для всіх об’єктів порівняння. 
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Таблиця 4.10 

Результати вагової обробки медіанних значень оцінок 
Кандидат А Б Г Д 

Значення RМ 4,428 4,672 4,302 4,396 

Ранг 2 1 4 3 

 

У табл. 4.11 наведені результати обробки середніх значень оцінок за 

методикою, яка передбачає розрахунок евклідових відстаней RE для приведе-

них (перерахованих за спеціальною методикою) оцінок та ранжирування за 

критерієм зростання цих відстаней [138]. 

Таблиця 4.11 

Результати обробки середніх значень оцінок за RE 
Кандидат А Б Г Д 

Значення RЕ 0,3615 0 0,5213 0,4217 

Ранг 2 1 4 3 

 

Результати ранжирування цілком збігаються з результатами, отриманими 

запропонованим методом (див. табл. 4.2), для всіх об’єктів порівняння. 

У цілому результати, отримані у п.п. 4.2.1, свідчать про адекватність 

реалізованого методу обробки відомим методам ранжирування, а також про 

відповідність концепції усталеності [121], згідно якої «результати обробки 

даних, інваріантні відносно методу обробки, відповідають реальності, а ре-

зультати, які залежать від методу обробки, відбивають суб’єктивізм дослід-

ника, а не об’єктивні відношення». 

Отримані результати збігаються також із результатами контрольних 

розрахунків, що підтверджує адекватність програмного забезпечення розроб-

леній інформаційній технології відбору кандидатів. 

 

4.2.2 Перевірка можливості застосування інформаційної технології 

моніторингу професійної діяльності викладачів 

 

Можливість застосування інформаційної технології моніторингу про-

фесійної діяльності викладачів була перевірена на практиці при оцінюванні 
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рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) 

працівника як основного критерію кадрових вимог щодо забезпечення про-

вадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти [218] за методом, викла-

деним у п.п. 3.4.3, а приклад визначення рейтингу (коефіцієнта активності) 

викладача наведено в табл. 3.15. 

В режимі моніторингу активне вікно діаграми МS Excel дозволяє відо-

бражати рівняння апроксимації, лінію тренду, продовжувати лінію тренду за 

межі реальних даних для прогнозування наступних значень вперед або назад, 

наприклад, на два періоди, як це показано на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10 – Результати прогнозування стану об’єкта порівняння А 

вперед на два періоди 

 

Прогнозування дозволяє визначити тенденцію розвитку процесу про-

фесійної діяльності й вжити відповідні заходи. 

Отримані результати співпадають з результатами контрольних розра-

хунків, що підтверджує адекватність програмного забезпечення розробленій 

інформаційній технології моніторингу професійної діяльності викладачів. 
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4.3 Оцінювання показників якості прийняття кадрових рішень на 

основі розробленої нформаційної технології 

 

Оцінювання якості продукції і послуг  – індикаторів якості (за терміно-

логією стандарту ISO 8402-94 Управление качеством и обеспечение качества. 

Словарь) – виконують відповідно до визначеної методики [72, 73] з викорис-

танням інтегральних індикаторів. Особливістю такої методики є необхідність 

вибору бази для порівняння. У разі утруднень з вибором бази можна викори-

стовувати одиничні індикатори типу ціни або інші. 

Виберемо для оцінювання точність та чутливість методу обробки да-

них, покладеного в основу розробленої інформаційної технології, та ризик 

особи, що приймає кадрові рішення. 

 

4.3.1 Оцінювання точності та чутливості методу обробки даних 

 

Для оцінювання точності розробленого методу використано приведену 

похибку як межі допустимої основної похибки [120, 141] 

 

NХ/   = р  ,                                                   (4.4) 

 

де  – абсолютна похибка результату оцінювання; 

ХN – довжина шкали. 

Якщо вважати, що коефіцієнт відповідності Кв(4) ≈ S(4) / S(5), де площа 

кола радіусу 4 S(4) = π·R
2
4 = π·4

2
, а радіусу 5 S(5) = π·R

2
5 = π·5

2
, тоді  

Кв(4) = π·4
2 
/ π·5

2
 = 16 / 25 = 0,64. У нашому випадку в результаті оцінювання Кв 

утримувалося чотири значущих цифри, тобто будь-які результати оцінювання 

можуть змінюватися у діапазоні 0,6400… 1,0000 (ХN = 1,0000 – 0,6400 = 0,3600) 

із абсолютною  похибкою   0,0001. Приведена похибка р  0,0001/0,3600 ≈ 

0,0003. 
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При тій же кількості значущих цифр вагова обробка середніх та меді-

анних значень оцінок об’єктів порівняння (результати оцінювання можуть 

змінюватися в діапазоні 4,000… 5,000) дає р  0,0010. 

Очевидна трикратна перевага у точності методу, що пропонується. 

Чутливість S характеризує здатність будь-якого перетворювача резуль-

татів вимірювань реагувати на змінення вхідної величини [146]. 

У загальному випадку чутливість S визначається як похідна функції 

перетворення: 

вхвих X/  Y dXdY/  = S  .                                      (4.5) 

 

Тут Yвих – змінення сигналу на виході, Xвх – змінення сигналу на 

вході перетворювача. 

Значення S для випадків незалежного оцінювання коефіцієнтів відповід-

ності інтелектуальних (n = 18) та загальних (n = 25) властивостей і вольових рис 

характеру (n = 9) кандидатів були оцінені шляхом аналітичного моделювання 

при зміненні вхідних величин (середніх балів) на Xвх = 0,01 для мінімальних 

оцінок та на Xвх = –0,01 для максимальних Це означає, що розраховувались 

коефіцієнти відповідності для значень усіх середніх оцінок 4,99 та 4,01, які по-

рівнювалися зі значеннями Кв, що розраховувалися для значень усіх середніх 

оцінок 5,00 та 4,00 відповідно. При цьому отримані оцінки Yвих приблизно до-

рівнюють 0,0040 та 0,0050 відповідно, тобто чутливість для мінімальних і мак-

симальних оцінок приймає значення відповідно 0,4 та 0,5 незалежно від кілько-

сті ознак (часткових показників) і є достатньою для розрізнення кандидатів, 

будь-яка одна з оцінок яких відрізняється на 0,01 бала. 

Результати аналітичного моделювання наведені в табл. 4.12. 

Таблиця 4.12 

Результати моделювання 
n 9 18 25 

S 0,5 0,1 0,035 
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Очевидно, що чутливість зменшується при збільшенні кількості ознак 

(часткових показників), але є достатньою для розрізнення кандидатів, будь-

яка одна з оцінок яких відрізняється на 0,01 бала. 

Розрахункові значення подібних характеристик інших методів вирі-

шення завдань вибору (відбору кандидатів) в аналізованих джерелах [58, 108, 

111, 120, 121, 138, 140, 145, 149, 150, 163, 172, 175, 178, 197, 198] відсутні. 

Порівняння з іншими відомими методами вибору, наприклад за чутливістю, є 

окремим науковим завданням через те, що їх функції перетворення результа-

тів вимірювань ознак достатньо складні для відтворення. 

 

4.3.2 Оцінювання ризику особи, що приймає рішення щодо відбору 

кандидатів для навчання в аспірантурі або заміщення посад викладачів 

 

Якість відбору кандидатів (якщо умовою відбору є значення середнього 

балу не менше за 4,00) визначається ризиком споживача (особи, що приймає 

рішення), який можна оцінити таким чином [28]. 

Множину усереднених оцінок групи суб’єктів навчання подамо 

об’єднанням множин оцінок А, В і С відповідно у напівінтервалах [2,00-

3,00), [3,00-4,00) і відрізку [4,00-5,00]: 

 

C BA  = Q 4<  .                                              (4.6) 

 

Цій множині відповідає записана у термінах теорії нечітких множин 

функція належності 

 

(x))  (x),  (x), (max  (x) СBA4<Q  .                              (4.7) 

 

Тут числові значення функцій належності A(х), B(х) і С(х), отримані 

як результати підрахунку кількості оцінок nА, nВ, nС, що потрапили у відпові-

дні інтервали, нормовані до максимальної кількості оцінок у інтервалі nmax = 

max(nА, nВ, nС). Як приклад розглянемо оцінки однієї з груп суб’єктів навчан-

ня з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»: 
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nА = 874;   nВ = 2977;   nС = 732; 

nmax = max(874, 2977, 732) = 2977; 

A(х) ≈ 0,29;   B(х) = 1;   С(х) ≈ 0,25. 

У табл. 4.13 наведено опис лінгвістичної змінної β Q<4 «Експертна оцін-

ка результатів навчання», а на рис. 4.12 – її графічна інтерпретація. 

 

Таблиця 4.13  

ЛЗ β Q<4 «Експертна оцінка результатів навчання» 
Терм Характеристична функція належності Х 

TQ<4 = {«середній бал < 4»} 
















5,00.x4,00  якщо0,25,

;00,4x3,00  якщо1,

;00,3х2,00  якщо0,29,

x)(4Q  2,00-5,00 

 

Для нашого випадку ризик ви-

значається часткою площини харак-

теристичної функції належності 

Q<4(х), яка відповідає множині C 

оцінок. Його чисельне значення  

R ≈ 0,16. 

 

У загальному випадку 

 

,)(x(x)/R
i

iR                                           (4.8) 

 

де R(х) – функція належності для інтервалу, відповідного значенням 

балів більше заданого в якості умови відбору. 

У найгіршому випадку, для якого графічна інтерпретація функції нале-

жності наведена на рис. 4.12 (аналог рівноімовірнісного розподілу), ризик 

складає R1 ≈ 0,33. 

Якщо припустити, що має місце стохастична невизначеність (в разі 

отримання оцінок за шкалами вище шкали порядку), маємо діаграму розпо-

 

Рис. 4.11 – Графічна інтерпретація 

Q<4(х) 
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ділу оцінок (рис. 4.13). При такій інтерпретації ризик визначається похибкою 

другого роду (невірний вибір) як імовірність попадання на інтервал праворуч 

від оцінки 4,00, тобто Rін = 0,16. 

 
 

Рис. 4.12 – Графічна інтерпретація 

Q<4(х) 

Рис. 4.13 – Діаграма QУЧШ 

 

Очевидно, що розраховані значення R та Rін збігаються. 

При емпіричному відборі, як це робиться зараз, ризик складає 0,5. 

Таким чином, розглянутий метод відбору забезпечує зниження ризику 

для особи, що приймає рішення, у декілька разів. 

 На рис. 4.14 наведено приклад суміщення діаграм розподілу оцінок успі-

шності навчання групи (темно-

сірий колір стовпців) і кандидата 

А (чорний колір стовпців), кращо-

го у групі. Дані такого типу можна 

застосовувати для оцінювання до-

стовірності прийняття вірного рі-

шення щодо конкретної особи. 

За умов відбору, що значен-

ня середнього балу за УЧШ не ме-

нше за 4,00, можна оцінити зна-

чення похибок першого та другого 

роду графоаналітичним способом для конкретних даних (див. рис. 4.15). Це імо-

вірність попадання на інтервали відповідно ліворуч від оцінки 4,00 для розподілу 

А (хибна відмова кандидату) або праворуч – для загального розподілу (невірний 

 

Рис. 4.14 – Суміщення діаграм 

розподілу оцінок успішності навчання 
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вибір). Тоді можна оцінити достовірність прийняття вірного рішення 

 D = 1 - (0,16 + 0,13) = 0,71. 

Аналогічні дані отримані за результатами застосування моделі оцінних 

функцій експерта у процесі навчання з дисциплін кафедри інформатики та 

прикладних інформаційних технологій. 

 

4.4 Рекомендації щодо застосування інформаційної технології 

підтримки прийняття кадрових рішень для закладів вищої освіти 

України 

 

Загальна схема запропонованої інформаційної технології підтримки 

прийняття рішень, що поєднує розроблені моделі і методи, у вигляді спроще-

ної структурної діаграми в нотації IDEF0 наведена на рис. 4.15 і пояснень не 

потребує. 

 

 

Рис. 4.15 – Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень 

 

Застосування інформаційної технології підтримки прийняття рішень 

для вирішення кадрових питань у ЗВО передбачає залучення визначеного ко-

ла уповноважених осіб із навчально-методичного відділу, відділу кадрів, ас-

пірантури і докторантури, а також завідувачів кафедр та провідних виклада-
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чів, експертів (рис. 4.16). Процедури інформаційної технології виконують у 

довільній послідовності. 

 

 

Рис. 4.16 – Функціональна схема інформаційної технології 

підтримки прийняття кадрових рішень для ЗВО 

 

Програмний виріб, що реалізує інформаційну технологію ППКР, має 

дружній інтерфейс і не потребує спеціальної підготовки користувачів, а та-

кож може застосовуватися в автономному режимі, наприклад, для підтримки 

оцінних функцій експерта-викладача. 

Викладений в дисертаційній роботі підхід було використано для оці-

нювання особового складу військової частини, який проходить військову 

службу за контрактом. Результати оброблення з використанням ПМ «Селек-

ція-К» наведені у Додатку П. Це дозволило командуванню частини зробити 

організаційні висновки. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Виконано програмну реалізацію та перевірку можливості застосу-

вання інформаційної технології підтримки кадрових рішень у ЗВО України, 

побудовану на базі формалізованого методу обробки даних щодо кандидатів, 

отриманих експертним методом, запропонованих моделі викладача та спосо-

бу візуалізації. Програмне забезпечення реалізоване у вигляді програмного 

модуля, який може використовуватися автономно або в складі пакета прик-

ладних програм системи кадрового забезпечення закладу вищої освіти. Ви-

користання програмного модуля не потребує спеціальної підготовки корис-

тувачів (адміністратора та безпосередніх споживачів даних), оскільки реалі-

зує інтерактивний режим спілкування та має дружній до користувачів інтер-

фейс. 

2. Проведено перевірку працездатності інформаційної технології та 

програмного модуля на реальних даних однієї з навчальних груп випускного 

курсу НА НГУ, яка підтвердила можливість забезпечення об’єктивності під 

час відбору кандидатів для вступу до ад’юнктури або для призначення на по-

сади викладачів. 

3. Виконано оцінювання характеристик методу обробки даних, на яко-

му базується пропонована інформаційна технологія відбору кандидатів, а са-

ме: приведеної похибки, яка забезпечує трикратну перевагу у порівнянні з 

ваговою обробкою середніх та медіанних значень результатів оцінювання 

об’єктів порівняння, та чутливості, яка забезпечує розрізнення об’єктів порі-

вняння, якщо будь-яка одна з оцінок яких відрізняється на 0,01 бала. Розра-

хунки показали, що оцінені характеристики методу обробки даних є достат-

німи для застосування розробленої інформаційної технології на практиці. 

4. Перевірена можливість оцінювання якості реалізованого методу від-

бору як ризику споживача інформації – особи, що приймає рішення. Розра-

хунки показали, що ризик запропонованого методу відбору може бути змен-

шений не менш ніж у два рази у порівнянні з ризиком емпіричного вибору. 
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Також оцінена достовірність прийняття вірного рішення графоаналітичним 

способом для конкретного кандидата. 

5. Реалізовано метод моніторингу професійної діяльності викладачів, 

що використовує експертні оцінки видів діяльності і широко вживаний про-

грамний додаток MS Excel для побудови лінії тренду та прогнозування стану 

суб’єктів порівняння на вказаний термін. 

Результати досліджень даного розділу викладені у звітах про НДР [233, 

236], наукових статтях [24, 25, 28, 31, 32, 35, 36] та доповідались на наукових 

конференціях [38, 42–45, 47–55]. 

 



 168 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації в результаті проведеного аналізу системи забезпечення пі-

дготовки кадрів вищої кваліфікації в галузі освіти було сформульовано та 

вирішено актуальне наукове завдання розроблення інформаційної технології 

підтримки прийняття кадрових рішень для закладів вищої освіти України на 

підставі використання запропонованого комплексу моделей та методів 

У ході дисертаційного дослідження здобуті такі результати. 

1. Удосконалено метод кількісного оцінювання ступеня відповідності 

об’єктів порівняння (відбору та моніторингу) за рахунок формалізації оцінних 

функцій експерта і процесу обробки даних засобами теорії нечітких множин. Це 

дозволяє зіставляти результати оцінювання, отримані за різними шкалами, забез-

печує можливість формалізації процесу обробки даних і спрощує процедуру екс-

пертного оцінювання, а також забезпечує можливість усунення суб’єктивності 

при відборі. 

2. Удосконалено модель викладача закладу вищої освіти, яка включає 

модель особистості та модель професійної діяльності, що дозволяє врахову-

вати ознаки професійно значимих властивостей, необхідних кандидатам на 

заміщення посад викладачів і для підготовки в аспірантурі, та ознаки профе-

сійної діяльності викладачів, а також дозволяє розробляти професіограми (гру-

пи ознак спеціаліста) для інших галузей діяльності людини. 

3. Дістав подальшого розвитку метод моніторингу професійної діяль-

ності викладачів за рахунок використання зразкових показників якості окре-

мих складових діяльності, наступної їх згортки та ранжирування об’єктів по-

рівняння для прийняття кадрових рішень. 

4. Удосконалено інформаційну технологію підтримки прийняття ка-

дрових рішень для закладу вищої освіти шляхом відбору кандидатів для 

навчання в аспірантурі та заміщення посад викладачів, що використовує 

формалізовані описи методами нечітких множин процедур професійного 

відбору: 
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- результатів оцінювання груп (підгруп) ознак із використанням даних 

експертного оцінювання ознак (одиночних показників якості), отриманих за 

будь-якою зі шкал, перерахованих до удосконаленої чотирибальної шкали за 

визначеними правилами; 

- результатів обробки даних у вигляді візуалізованих персонограм (зна-

чень оцінюваних ознак) кандидатів; 

- методу обробки результатів оцінювання (вивчення) кандидатів; 

- методу згортки векторів ознак, використовуваних для відбору, який 

дозволяє розраховувати узагальнений показник та порівнювати персоніфіко-

вані дані кандидатів; 

- результатів обробки даних щодо кандидатів і рекомендацій особі, що 

приймає рішення. 

Розроблена технологія дозволяє підвищити якість прийняття кадрових 

рішень за рахунок вироблення обґрунтованих рекомендацій, що знижують 

ризик прийняття невірних рішень не менш ніж у два рази. 

5. Розроблено програмний модуль, що реалізує запропоновану інфор-

маційну технологію, який має дружній інтерфейс і не потребує спеціальної 

підготовки користувачів. 

6. На базі даних результатів навчання навчальних груп випускного кур-

су Національної академії Національної гвардії України перевірена можли-

вість застосування інформаційної технології відбору кандидатів для навчання 

в аспірантурі та заміщення посад викладачів з використанням розробленого 

програмного модуля. Перевірка підтвердила правильність використовуваних 

науково-технічних рішень та адекватність програмного виробу запропонова-

ним моделям і методам інформаційної технології відбору. 

Проведено оцінювання характеристик (приведеної похибки та чутливо-

сті) методу обробки даних розробленої інформаційної технології відбору ка-

ндидатів. Приведена похибка пропонованого методу забезпечує трикратну 

перевагу у порівнянні з ваговою обробкою середніх та медіанних значень ре-

зультатів оцінювання об’єктів порівняння, а чутливість забезпечує розріз-
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нення об’єктів порівняння, якщо будь-яка одна з оцінок яких відрізняється на 

0,01 бала. Оцінені характеристики пропонованого методу обробки даних є 

достатніми для застосування розробленої інформаційної технології на прак-

тиці. 

Достовірність отриманих результатів гарантується коректним вибором ме-

тодів дослідження, обґрунтованістю прийнятих припущень та вихідних даних, 

підтверджена результатами контрольних розрахунків та практичного застосуван-

ня запропонованої технології в ході апробації програмного виробу. 

7. Одержані у ході дисертаційного дослідження результати можуть бу-

ти використані у дослідницьких роботах для експертного оцінювання 

об’єктів порівняння будь-якої природи, у роботі кадрових органів при фор-

муванні моделей фахівців та визначенні ступеню відповідності кандидатів 

заданим вимогам, у навчальному процесі при оцінюванні рівня знань 

суб’єктів навчання та у процесі моніторингу професійної діяльності викла-

дачів. 
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ДОДАТОК А 

 

Основні методи і засіб вирішення завдань дисертаційного дослідження 

 

А.1 Основні поняття аксіоматичної теорії множин 

 

Основними поняттями аксіоматичної теорії множин [131–134] є такі. 

Множина (сукупність, набір, кортеж) – деяка сутність, що розглядаєть-

ся як єдине ціле і складається з предметів довільної природи, об’єднаних за 

будь-якою ознакою. Множина може задаватися описом характеристичних 

властивостей (притаманним всім її елементам і тільки їм), переліком її еле-

ментів (списком), аналітично або в інший спосіб. 

Універсальна множина – множина, яка містить більш ніж один елемент. 

Для такої множини завжди має місце невизначеність. Якщо для елементів цієї 

множини задані відповідні ймовірності або інші імовірнісні характеристики, то 

має місце імовірнісна невизначеність. Якщо відомі тільки граничні елементи 

множини, то має місце інтервальна невизначеність. Якщо для кожного з елемен-

тів множини задані відповідні ступені належності, то має місце нечіткість (при-

таманна всім завданням, що вирішуються експертним методом). 

Універсальна допустима множина – множина, яка містить усі об’єкти, 

що належать даній предметній галузі. 

Упорядкована множина – множина, для якої встановлено правило пе-

редування (слідування). Перший елемент упорядкованої множини a – такий, 

який передує всім її елементам, a останній b – такий, якому передують усі її 

елементи (a ≤ x ≤ b). 

Множинам притаманні: 

- кількісні характеристики – визначають кількість елементів (потуж-

ність) скінченої множини або кардинальне число нескінченої множини; 

- якісні характеристики – елементам множини присвоюють різні якості, 

у тому числі часткову впорядкованість; 
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- операції над множинами, зокрема об’єднання та перетину. 

Наведемо деякі аксіоми теорії множин, які будуть використані надалі. 

Аксіома 1. Для скінченої множини можна задати кількість її елементів. 

Аксіома 2. Порядковим числом скінченої упорядкованої множини є 

звичайне число елементарної арифметики. 

Аксіома 3. Дві упорядкованих множини подібні, якщо між ними можна 

встановити однозначну відповідність, що зберігає порядок. 

 

А.2 Формалізований опис нечітких змінних 

 

Для формалізованого опису нечітких змінних зазвичай використовують 

методи теорії нечітких множин [142, 172, 173]. 

Нечітка множина (підмножина) А універсальної множини U визначається 

як множина впорядкованих пар (x)/x} { =A  , де (x) – характеристична функ-

ція належності, яка приймає значення на деякій цілком впорядкованій множині 

М, в якості якої на практиці звичайно використовують відрізок [0, 1]. Ця функ-

ція вказує ступінь (рівень) належності елемента х підмножині А. 

Нечітка змінна – набір <, X, A>, де  – найменування змінної; Х – 

універсальна множина – область визначення ; А – нечітка множина на Х, 

яка описує обмеження на значення нечіткої змінної. 

Лінгвістична змінна (ЛЗ) – терм верхньої ієрархії – набір <, Т, X, G, M>, де 

 – найменування змінної; Т – множина термів нижчого рівня ієрархії (зна-

чень ЛЗ), тобто найменувань нечітких змінних, які використовуються для 

формалізації (задають семантику термів); G – синтаксичне правило генерації 

елементів – терм множини Т; М – семантичне правило, яке ставить у відпові-

дність кожному терму деяку нечітку змінну на універсальній множині Х. 

При експертному оцінюванні нечіткими змінними є категорії типу «бі-

льше», «менше», а також оцінки ознак об’єктів порівняння, виражені у балах 

за шкалою порядку. 
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А.3 Специфікація процесу як засіб вирішення завдання розробки 

інформаційної технології підтримки прийняття кадрових рішень 

 

Таблиця А.1 

Специфікація процесу розробки інформаційної технології підтримки 

прийняття кадрових рішень 
1. Вибір методу вирішення завдання відбору об’єктів порівняння (ОП). 

Вхідні дані: методи вирішення завдань вибору. 

Вихідні дані: експертний метод приписування балів. 

Вибрати метод і науково-методичний підхід до вирішення завдання відбору ОП. 

2. Вибір шкал експертного оцінювання. 

Вхідні дані: шкали, застосовувані при вирішені завдань експертного оцінювання. 

Вихідні дані: шкали, прийнятні для вирішення завдань вибору експертним методом. 

Вибрати шкали для застосування при вирішенні завдання відбору ОП за визначеними правилами. 

3. Розробка методу обробки результатів експертного оцінювання ОП. 

Вхідні дані: методи вирішення завдання оцінювання придатності ОП до визначеного типу 

професійної діяльності. 

Вихідні дані: метод обробки нечислових даних. 

Вибрати науково-методичний підхід і розробити метод обробки результатів експертного оці-

нювання ОП. 

4. Створення моделі викладача ЗВО. 

Вхідні дані: ознаки особистості ОП із законодавчої, нормативної документації та джерел ін-

формації про предметну галузь. 

Вихідні дані: модель викладача ЗВО у складі моделі особистості та моделі професійної діяль-

ності викладача. 

Розробити інформаційну модель викладача ЗВО з використанням експертного методу припи-

сування балів. 

5. Розробка інформаційної технології відбору кандидатів для підготовки в аспірантурі та за-

міщення посад викладачів і моніторингу їх професійної діяльності. 

Вхідні дані: метод обробки нечислових даних, модель викладача ЗВО у складі моделі особис-

тості та моделі професійної діяльності викладача. 

Вихідні дані: програмна реалізація системи підтримки прийняття кадрових рішень для ЗВО. 

Розробити інформаційну технологію підтримки прийняття кадрових рішень як комплекс мо-

делей і методів автоматизації процесу відбору кандидатів для підготовки викладачів і супро-

водження їх у процесі становлення та професійної діяльності. 

6. Перевірка програмної реалізації інформаційної технології відбору кандидатів для підготовки в 

аспірантурі та заміщення посад викладачів і моніторингу їх професійної діяльності. 

Вхідні дані: результати оцінювання ознак ОП. 

Вихідні дані: результати обробки вхідних даних і рейтинговий список ОП. 

Перевірити можливість практичного застосування інформаційної технології відбору кандидатів для 

підготовки в аспірантурі та заміщення посад викладачів і моніторингу їх професійної діяльності. 

7. Оцінювання показників якості прийняття кадрових рішень на основі розробленої інформа-

ційної технології. 

Вхідні дані: результати обробки вхідних даних за визначений період часу. 

Вихідні дані: показники якості вирішення завдань відбору кандидатів у порівнянні з іншими 

методами побудови рейтингових списків. 

Розрахувати приведену похибку пропонованого методу відбору кандидатів, оцінити його роз-

різнювальну здатність та ризик прийняття невірного рішення. 
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ДОДАТОК Б 

 

Номограми переводу значень показника IQ  

до удосконаленої чотирибальної шкали 

 

 

 

 

Рис. Б.1 – Номограми переводу значень показника IQ до УЧШ 
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ДОДАТОК В 

 

Властивості особистості та риси характеру людини 

 

Таблиця В.1 

Перелік ознак особистості фахівця 

авторитарність 

агресивність 

акуратність 

АКУРАТНИЙ 

Виконавчий; такий, що дотримується в усьому порядку 

альтруїстичність  

АЛЬТРУЇСТИЧНИЙ 

Пройнятий альтруїзмом, самовідданий. 

АЛЬТРУЇЗМ 

Готовність безкорисливо діяти на користь іншим, незважаючи на свої інтереси; самовідданість 

амбітність 

аморальність 

апатичність 

АПАТИЧНИЙ 

Схильний до апатії, повний апатії. 

АПАТІЯ 

Стан повної байдужості, байдужість. 

безвольність 

БЕЗВОЛЬНИЙ 

Зі слабкою волею, слабохарактерний, нерішучий. 

безглуздість 

безініціативність 

БЕЗІНІЦІАТИВНИЙ 

Позбавлений ініціативи, пасивний. 

безкорисливість 

БЕЗКОРИСЛИВИЙ 

Позбавлений корисливих інтересів. 

безпардонність 

безрозсудність 

БЕЗРОЗСУДЛИВИЙ 

Такий, що не стримується доводами розуму; нестримуваний, нерозсудливий 

безсовісність 

безтактовність (нетактовність) 

боягузливість 

брехливість 

Схильність до обману. 

БРЕХНЯ 

Навмисне спотворення істини, неправда, обман. 

ввічливість 

ВВІЧЛИВИЙ 

Такий, що дотримується правил пристойності; вихований, чемний. 

вимогливість 
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вдумливість 

ВДУМЛИВИЙ 

Схильний зосереджено мислити, глибоко вникати у що-небудь 

винахідливість 

ВИНАХІДЛИВИЙ 

Здатний винаходити, спритний. Кмітливий, такий, що легко знаходить вихід зі скрутного ста-

новища. 

витриманість 

вихованість (культурність) 

відважність 

відвертість 

відданість 

відкритість 

відповідальність 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

Той, що має високо розвинене почуття обов'язку, ревниво ставиться до своїх обов'язків. 

відчайдушність 

владність 

ВЛАДНИЙ 

Такий, що має схильність і звичку наказувати. 

ВЛАДА 

Право і можливість розпоряджатися ким-або чим-небудь, підкоряти своїй волі. 

владолюбство 

вольовий 

Такий, що володіє твердою волею, який виявляє тверду волю. 

ВОЛЯ 

Здатність здійснювати свої бажання, поставлені перед собою цілі. 

впевненість 

вразливість 

врівноваженість 

ВРІВНОВАЖЕНИЙ 

Рівний, спокійний за характером, поведінкою. 

гордовитість 

ГОРДОВИТИЙ 

Самовпевнений і зарозумілий, зарозумілий, пихатий. 

грубість 

ГРУБИЙ 

Недостатньо культурний, неделікатний, нечутливий. 

гуманність 

ГУМАННИЙ 

Спрямований на благо інших; людинолюбний, чуйний. 

дбайливість 

ДБАЙЛИВИЙ 

Такий, що виявляє увагу, чуйний 

дисциплінованість 

ДИСЦИПЛІНОВАНИЙ 

Такий, що підкоряється дисципліні, дотримується порядку. 

ДИСЦИПЛІНА 

Обов'язкове для всіх членів колективу підпорядкування встановленому порядку, правилам. 
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добродушність 

доброзичливість 

добропорядність 

доброчесність 

ДОБРОЧЕСНИЙ 

Пристойний, гідний схвалення, порядна людина; сумлінність. 

ДОБРИЙ 

Такий, що робить добро іншим, чуйний. 

ДОБРОТА 

Чуйність, душевне ставлення до людей, прагнення робити добро іншим. 

довірливість 

ДОВІРЛИВИЙ 

Такий, що легко довіряє, що живить до всіх довіру, заснований на довірі. 

домінантність 

Вміння впливати на підлеглих. 

допитливість 

ДОПИТЛИВИЙ 

Схильний до придбання нових знань. 

дратівливість 

дружелюбність 

егоїстичність 

ЕГОЇЗМ 

Перевага особистих інтересів над іншими, зневага до інтересів суспільства; себелюбство. 

енергійність 

ЕНЕРГІЙНИЙ 

Повний енергії, рішучий і активний. 

жадність 

Надмірне прагнення задовольнити своє бажання, скупість, користолюбство. 

ЖАДІБНИЙ 

Той, що прагне до наживи, скупий 

жалісливість 

Схильність до співчуття; співчутливість. 

жорстокість 

ЖОРСТОКИЙ 

Вкрай суворий, безжалісний, нещадний. 

забудькуватість 

завзятість 

задирливість 

заздрісність 

замкнутість 

ЗАМКНУТИЙ 

Відокремлений від суспільства, зайнятий своїми вузькими інтересами; нетовариський, по-

тайний 

запальність 

ЗАПАЛЬНИЙ 

Схильний до гарячності, легко дратівливий. 

зарозумілість 

ЗАРОЗУМІЛИЙ 

Презирливо гордовитий. 
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злонравність 

злопам'ятність 

ЗЛОПАМ'ЯТНИЙ 

Той, що не забуває, не прощає заподіяної зла, образи. 

злостивість 

індивідуалізм 

ініціативність 

ІНІЦІАТИВНИЙ 

Той, що виявляє ініціативу в якій-небудь справі; заповзятливий. 

ІНІЦІАТИВА 

Почин, внутрішнє спонукання до нових форм діяльності. Керівна роль в будь-яких діях. 

інтелігентність 

інфантильність 

кмітливість 

колективізм 

Принцип спільності, колективний початок в суспільному житті, у праці, в будь-якій діяльності. 

комунікабельність 

корисливість 

Прагнення до особистої вигоди, наживи, жадібність; користолюбство. 

креативність 

Здатність до творчої, новаторської діяльності. 

критичність 

легковажність 

Несерйозність, необдуманість у вчинках, бездумне поводження. 

ледачість 

ЛЕДАЧИЙ 

Люблячий неробство, що не бажає трудитися, лінивий 

лицемірність 

лояльність 

людяність 

марнославство 

меркантильність 

милосердя 

миролюбність 

моральність 

мрійливість 

мужність 

наполегливість 

НАПОЛЕГЛИВИЙ 

Твердий в досягненні чого-небудь. 

напористість 

настирливість 

нахабство 

НАХАБНИЙ 

Зухвало безсоромний, безсоромний. 

невитриманість 

невихованість 

неврівноваженість 

недбалість 
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недовірливість 

НЕДОВІРЛИВИЙ 

Той, хто бачить у всьому для себе що-небудь несприятливе, всього побоюється. 

незалежність 

незібраність 

необов'язковість 

неохайність 

НЕОХАЙНИЙ 

Неакуратний, позбавлений охайності. 

непідкупність 

нерішучість 

нетовариськість 

нещирість 

обачність 

обережність 

об'єктивність 

обов'язковість 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ 

Завжди готовий посприяти, уважний до людей і вірний своєму слову; відповідальний. 

образливість 

ОБРАЗЛИВИЙ 

Легко ображається, схильний відчувати образу. 

ОБРАЗА 

Несправедливо заподіяне засмучення, а також викликане цим почуття. 

охайність 

пам'ятливість 

ПАМ'ЯТЛИВИЙ 

Такий, що володіє хорошою пам'яттю. 

ПАМ'ЯТЬ 

Здатність зберігати і відтворювати у свідомості колишні враження, досвід, а також самий 

запас вражень, досвіду, що зберігаються у свідомості. 

пасивність 

патріотизм 

педантичність 

ПЕДАНТИЧНИЙ 

До дрібниць послідовний і принциповий в своїх відносинах до чого-небудь. 

підлість 

підступність 

поважність 

порядність 

Нездатність до низьких, аморальних, антигромадських вчинків; чесність. 

правдивість 

працездатність 

ПРАЦЕЗДАТНИЙ 

Той, що володіє здатністю багато і продуктивно працювати; працьовитий, роботяга, трудяга 

працьовитість 

прискіпливість 

ПРИСКІПЛИВИЙ 

Схильний чіплятися, причіпливий. 
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принциповість 

Той, що дотримується твердих правил, принципів. 

ПРИНЦИП 

Переконання, погляд на речі. 

пунктуальність 

ПУНКТУАЛЬНИЙ 

Дуже точний, акуратний у виконанні чого-небудь. 

рішучість 

РІШУЧИЙ 

Твердий у вчинках, такий, що не вагається, сповнений твердості, непохитності. 

розбірливість 

розважливість 

розсудливість (розумність) 

Здатність тверезо, розумно мислити, міркувати. 

самовідданість 

самовладання 

самовпевненість 

САМОВПЕВНЕНИЙ 

Занадто впевнений в самому собі, в своїй непогрішності. 

самодур 

Людина, котра діє за своєю примхою, з власної волі, принижуючи гідність інших. 

самозакоханість 

самокритичність 

САМОКРИТИЧНИЙ 

Той, що стосується до самого себе критично; містить самокритику. 

самолюбство 

Хворобливе почуття власної гідності, самоповаги, самоствердження; себелюбство. 

самосвідомість 

самостійність 

САМОСТІЙНИЙ 

Існуючий окремо від інших, незалежний; такий, що володіє власною ініціативою; рішучий. 

сентиментальність 

серйозність 

скритність 

скромність 

СКРОМНИЙ 

Стриманий у виявленні своїх достоїнств, заслуг; не хвалькуватий. 

слабовілля 

сміливість 

совісність 

сором'язливість 

співчуття 

Чуйне, схвальне, доброзичливе ставлення до переживань, нещастя інших. 

справедливість 

СПРАВЕДЛИВИЙ 

Неупереджено чинний; відповідний істині. 

стійкість 

строгість 
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стриманість 

СТРИМАНИЙ 

Той, хто володіє собою, вміє стримуватися; рівний, без різкостей. 

сугестивність 

сумісність 

тактовність 

ТАКТОВНИЙ 

Такий, що вміє вести себе пристойно, поважаючи інших, з почуттям міри в поведінці, у вчинках. 

твердолобість 

ТВЕРДОЛОБИЙ 

Тупий і відсталий. 

терпимість 

ТЕРПИМИЙ 

Такий, з яким можна миритися; той, хто вміє без ворожнечі, терпляче ставитися до чужої 

думки, поглядів, поведінки. 

товариськість 

ТОВАРИСЬКИЙ 

Той, що легко вступає в спілкування з іншими, не замкнутий. 

толерантність 

тупість 

уважність 

УВАЖНИЙ 

Той, хто дбайливо ставиться до чого-або кого-небудь 

упертість 

халатність 

ХАЛАТНИЙ 

Недбалий і недобросовісний у виконанні своїх обов'язків. 

хвалькуватість 

хвастощі 

холоднокровність 

хоробрість 

Мужність і рішучість у вчинках, відсутність страху, сміливість. 

цілеспрямованість 

ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ 

Такий, що має ясну і певну мету, прагне до її досягнення. 

чесність 

ЧЕСНИЙ 

Пройнятий щирістю і прямотою, добросовісний;такий, що викликає повагу, бездоганний. 

чуйність 

щирість 

ЩИРИЙ 

Такий, що виражає справжні почуття; правдивий, відвертий. 
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Інформаційна модель особистості викладача закладу вищої освіти 

 

Таблиця Г.1  

Тезаурус понять, термінів та визначень 

Нумерація Зміст 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 

1.1 особистість 

Людина як суб’єкт відношень і свідомої діяльності. 

Стійка система соціально значимих рис, які характеризують індивіда як члена 

суспільства або спільноти. Визначається даною системою суспільних відно-

шень, культури й обумовлюється також біологічними особливостями 

1.2 індивід 

Поодинокий представник людського роду; особа 

1.3 індивідуальність 

Сукупність рис, які відрізняють даного індивіда від усіх інших 

1.4 властивості особистості 

Властивості, що відрізняють одну людину від одної, відбивають багатогран-

ність індивіда, підкреслюють його індивідуальність; розрізняють наслідувані 

(успадковані) та виховані (надбані) 

1.5 біографічні властивості особистості 

Властивості, що описують життя індивіда, його особисті, родинні та соціальні 

відносини 

1.6 зовнішні властивості особистості 

Властивості, що відбивають статеві, антропометричні, біометричні, фізичні та 

інші особливості індивіда 

1.7 внутрішні властивості особистості 

Властивості, що відбивають інтелектуальні, моральні (етичні), психофізіоло-

гічні та інші неявні особливості індивіда, його темперамент, характер, здібно-

сті тощо 

1.7.1 інтелектуальні особливості особистості 

Розумові здібності індивіда, що виражаються у спостережливості, 

пам’ятливості, гнучкості, точності та інших розумових проявах; теоретичний 

або практичний склад розуму тощо 

1.7.1.1 спостережливість 

спостережливий 

Такий, що вміє добре спостерігати, помічати; уважний 

1.7.1.2 пам’ятливість 

пам’ятливий 

Такий, що має гарну пам'ять 

пам’ять 

Здатність зберігати та відтворювати у свідомості колишні враження, досвід,, а 

також самий запас вражень, досвіду, що зберігаються у свідомості 

Забутливість, забудькуватість, безпам’ятність 

1.7.2 моральні (етичні) особливості особистості 

Такі, що визначають норми поведінки, відношень до людей 

1.7.3 психофізіологічні особливості особистості 

Такі, що забезпечують реалізацію психічних процесів індивіда 
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1.7.4 темперамент 

Сукупність індивідуальних психічних властивостей людини, які характери-

зують ступінь її збудливості й виявляються в її відношенні до оточуючої дій-

сності, в силі почуттів, поведінці 

1.7.5 характер 

Складне психічне явище, що відрізняє індивіда і проявляється в особливостях 

поведінки та відношення (настанові) до оточуючої дійсності; результат взає-

модії наслідуваних задатків та властивостей, надбаних у процесі виховання 

1.7.5.1 поведінка 

Притаманна живим істотам взаємодія з оточуючим середовищем, включаючи 

їх рухову активність і орієнтацію по відношенню до цього середовища 

1.7.5.2 риси характеру 

Психічні властивості особистості, які систематично проявляються і дають 

змогу з певною імовірністю передбачати поведінку індивіда в певних умовах 

1.8 здібності 

Природна обдарованість, талановитість 

1.9 настанова 

Стан схильності суб’єкта до визначеної активності у визначеній ситуації 

1.10 мотивація 

Активний стан мозку, що спонукає людину здійснювати успадковані або над-

бані досвідом дії, спрямовані на удовільняння індивідуальних або групових 

потреб; спонука 

2 ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВНУТРІШНІ 

2.1 загальні властивості особистості 

Риси, які характеризують особистість у відношенні до себе та інших людей 

2.1.1 акуратність 

акуратний 

Такий, що дотримується порядку, старанний (вибагливий, вимогливий, дійш-

лий, добросовісний, охайний, педантичний, пунктуальний, ретельний, скру-

пульозний, справний, сумлінний) 

Безглуздість, безладність, безтолковість, зневажливість, неакуратність, неви-

могливість, недбалість, недобросовісність, неохайність, невибагливість, незі-

браність, несправність, нестаранність, халатність 

2.1.2 альтруїстичність 

альтруїстичний 

Готовий діяти на користь іншим, не зважаючи на свої інтереси (безкорисли-

вий, непідкупний, самовідданий) 

Амбітність, амбіційність, жадібність, зажерливість, корисливість, користо-

любство, меркантильність, ненаситність, самозакоханість, самолюбність, се-

белюбство, скупість, честолюбство, егоїстичність 

2.1.3 вимогливість 

вимогливий 

Такий, що вимагає багато від інших, висуває високі вимоги до кого-небудь 

(чого-небудь), розбірливий (іноді – примхливий) 

Невимогливість, нерозбірливість 
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2.1.4 винахідливість 

винахідливий 

Здатний винаходити, новатор (меткий, спритний, дотепний, кмітливий, креа-

тивний, творчий, тямущий, тямучий, тямовитий, тямкий, догадливий, метику-

ватий) 

Неметкість, неспритність, недотепність, нетямущість, недогадливість, некміт-

ливість, неметикуватість 

2.1.5 відповідальність 

відповідальний 

Такий, що має високо розвинене почуття боргу, ревно відноситься до своїх 

обов’язків (іноді – послужливий, услужливий) 

Безвідповідальність, безрезультатність 

2.1.6 гуманність 

гуманний 

Спрямований на благо інших, чуйний (дбайливий, добрий, доброзичливий, 

добросердий, дружелюбний, душевний, зичливий, людяний, людинолюбний, 

миролюбний, прихильний, приязний, сердечний, чулий, чутливий, щирий, 

щиросердий) 

Негуманність (агресивність, жорстокість, злісність, злобність, злобливість, 

злонравність, злопам’ятність, злостивість, лихість, людиноненависництво, 

мізантропічність, недружелюбність, неприязність, непутящість, нещирість, 

підступність) 

2.1.7 добропорядність 

добропорядний 

Гідний похвали, пристойний, порядний 

Недобропорядність, непорядність, непристойність, неповажність 

2.1.8 домінантність 

Уміння впливати на підлеглих (авторитетність) 

Підкорюваність, а також владність, владолюбство, властолюбство, авторитар-

ність 

2.1.9 допитливість 

допитливий 

Схильний до придбання нових знань, цікавий (зацікавлений) 

Недопитливість, незацікавленість, нецікавість 

2.1.10 ініціативність 

ініціативний 

Такий, що виявляє ініціативу (внутрішнє спонукання до нових форм діяльно-

сті, керівна роль у будь-яких діях) в будь-якій справі, заповзятливий (актив-

ний, винахідливий, діловитий, заповзятливий, практичний, енергійний, прак-

тичний) 

Аморфність, безініціативність, інертність, непрактичність, пасивність 

2.1.11 колективізм 

Принцип спільності, колективне начало у суспільному, житті, праці, у будь-

якій діяльності 

Індивідуалізм, ячество 
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2.1.12 комунікабельність 

комунікабельний 

Такий, що легко вступає в спілкування (стосунки) з іншими, незамкнутий (то-

варистський, компанійський, відкритий, дружній, сумісний, відвертий, щи-

рий, щиросердий, щиросердечний, відкритий, приємний) 

Замкнутість, відокремленість, відрубність, нетоваристкість, некомпанійскість, 

відлюдність, відлюдкуватість, потайність, потайність, скритність, несуміс-

ність, нещирість, неприємність 

2.1.13 моральність 

Нездатність до низьких, аморальних, антисуспільних вчинків (порядність, ду-

ховність, вихованість) 

Аморальність, невихованість, неморальність, непорядність, безпутність 

2.1.14 працездатність 

працездатний 

Здатний багато і продуктивно працювати 

Бездіяльність, безчинність 

2.1.15 працелюбність 

працелюбний 

Такий, що любить працювати (роботящий, роботяга, трудяга, іноді – трудого-

лик) 

Байдикуватість, бездільство, безділля, гультіятство, гультяйство, ледащисть, 

лінивість, ледарство, неробство 

2.1.16 принциповість 

принциповий 

Такий, що додержується твердих принципів, поглядів на речі, принципіаль-

ний 

Безпринципність, непринциповість 

2.1.17 розсудливість 

розсудливий 

Такий, що керується вимогами розуму (обдуманий, поміркований, розважний, 

розважливий, розсудливий, розумний, свідомий, вдумливий, глибокодумний, 

мислячий) 

Безшабашність, нерозважність, нерозсудливість, несвідомість, безголовість, 

бездумність, безтолковість, дурість, нетямущість, нерозважність, безглуздст-

во, безрозсудство, нерозсудливість, безумство, божевілля, шаленість, тупість, 

туподумність, твердолобість, відсталість, закляклість, задубілість, зашкаруб-

лість, млявість, своєвільність, свавільність, самодурство, легкодумність, лег-

коважність 

2.1.18 самоповага 

Почуття власного достоїнства (гідність, гордість, достойність, самоствер-

дження, самокритичність) 

Бундючність, гонористість, пихатість, чванькуватість, чванливість, апломб 

2.1.19 скромність 

скромний 

Стриманий у виявлені своїх достоїнств, заслуг, нехвалькуватий 

Нахабність, нахабство, зухвалість, безтактність, безстидність, безсоромність, пи-

хатість, погордливість, зарозумілість, зневажливість, чванливість, чванкуватість, 

хизуватість, бундючність, гордовитість, гордуватість, самовпевненість, бахвальс-

тво, хвалькуватість, гонористість, марнолюбність, марнославність 
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2.1.20 справедливість 

справедливий 

Такий, що діє неупереджено, відповідно до істини (безсторонній, неупере-

джений, об’єктивний) 

Дріб’язковість, небезсторонність, необ’єктивність, несправедливість, прискі-

пливість, причепливість, суб’єктивність, уїдливість, упередженість, ускіпли-

вість 

2.1.21 суворість 

суворий 

Дуже вибагливий (критичний, розбірливий, статечний, строгий) 

Забагливість, м’якість, м’якотілість, невибагливість, невимогливість, нерозбі-

рливість, а також вередливість, вимисливість, капризність, морочливість, 

примхливість, прискіпливість, химерність 

2.1.22 терпимість 

терпимий 

Такий, що може без ворожості, терпляче відноситися до чужих думок, погля-

дів, поведінки; з яким можна ладити, миритись (толерантний) 

Нетерпимість, ворожість, нетолерантність 

2.1.23 увічливість 

увічливий 

Такий, що дотримується правил пристойності (вихований, гречний, делікат-

ний, інтелігентний, культурний, моральний, тактичний, чемний) 

Безкультурність, безпардонність, безсовісність, безсоромність, безтактність, 

грубість, неделікатність, некультурність, нетактовність, нечуткість  

2.1.24 чесність 

чесний 

Перейнятий щирістю і прямотою, добросовісний (сумлінний, совісний, бездо-

ганний, правдивий, відвертий) 

Нечесність, неправдивість, брехливість, облудність, фальшивість, дурисвітст-

во, підлість, підлотність, низкість, негідність, мерзотність, мерзенність, огид-

ність, огидливість, паскудність 

2.1.25 щирість 

щирий 

Такий, що виражає справжні почуття, правдивий (відвертий, відкритий) 

Лицемірність, лицемірство, нещирість, облудність, облудливість, заздрість, 

завидкість 

2.2 вольові риси характеру особистості 

Риси, які характеризують здатність особистості управляти своєю поведінкою, 

спрямовувати дії та мобілізувати сили на подолання труднощів 

2.2.1 дисциплінованість 

дисциплінований 

Такий, що підкорюється дисципліні, дотримується порядку, зібраний (органі-

зований) 

Недисциплінованість, незібраність, неорганізованість 

2.2.2 наполегливість 

Завзятість, твердість у досягненні будь-чого (енергійність, затятість, напорис-

тість, настирливість, настійливість, невгамовність, невпинність, нестримність, 

неухильність, тривкість, упертість) 

Невпертість, ненастирливість, нетривкість 
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2.2.3 рішучість 

рішучий 

Твердий у вчинках, такий, що не коливається, непохитний (незламний, пере-

конаний), повний енергії, рішучий (активний, завзятий, затятість, ініціатив-

ний, наполегливий, настійливий, настирний, настирливий, невпинний, непо-

ступливий, непохитний, твердий, тривкий) 

Нерішучисть, а також апатичність, безвольність, безініціативність, безлад-

ність, інфантильність, навіюваність, нестійкість, нетвердість, нетривкість, па-

сивність, підкоряємість, поступливість, слабохарактерність, слабовілля, хит-

кість 

2.2.4 самовідданість 

самовідданий 

Такий, що жертвує своїми інтересами заради інших, заради загального блага 

(беззавітний, самопожертвований); патріотизм 

Обережність, сторожкість 

2.2.5 самостійність 

самостійний 

Такий, що існує окремо від інших, володіє власною ініціативою (незалежний) 

Безініціативність, залежність, інертність, несамостійність, пасивність 

2.2.6 стриманість 

стриманий 

Такий, що володіє своїми почуттями, має терпіння, самовладання, самоконт-

роль, без різкостей (рівний, урівноважений, незворушний, стриманий, спокій-

ний, холоднокровний) 

Запальність, гарячність, дратівливість, дражливість, дразливість, нестрима-

ність, задиркуватість, неврівноваженість, невтримність, запальність, неприбо-

рканість 

2.2.7 упевненість 

Тверда віра у кого (що)-небудь (переконаність, непохитність, непохибність) 

Мінливість, невпевненість, непереконаність, непевність, хисткість, хиткість, би-

тливість, а також самовпевненість, непогрішимість 

2.2.8 хоробрість 

Мужність і рішучість у вчинках, відсутність страху (безбоязність, безстраш-

ність, безшабашність, сміливість, відважність) 

Боягузливість, боязкість, несміливість, полохливість 

2.2.9 цілеспрямованість 

цілеспрямований 

Такий, що має чітко визначену мету та прагне до її досягнення (визначений, 

певний) 

Невизначеність, непевність, хибкість 
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Таблиця Г.2 

 

Абетковий покажчик понять, термінів та визначень 
 

акуратність 2.1.1 

альтруїстичність 2.1.2 

біографічні властивості особистості 1.5 

вимогливість 2.1.3 

винахідливість 2.1.4 

відповідальність 2.1.5 

внутрішні властивості особистості 1.7 

вольові риси характеру особистості 2.2 

гуманність 2.1.6 

дисциплінованість 2.2.1 

добропорядність 2.1.7 

домінантність 2.1.8 

допитливість 2.1.9 

загальні властивості особистості 2.1 

здібності 1.8 

зовнішні властивості особистості 1.6 

індивід 1.2 

індивідуальність 1.3 

ініціативність 2.1.10 

інтелектуальні особливості особистості 1.7.1 

колективізм 2.1.11 

комунікабельність 2.1.12 

моральні (етичні) особливості особистості 1.7.2 

моральність 2.1.13 

мотивація 1.10 

наполегливість 2.2.2 

настанова 1.9 

особистість 1.1 

пам’ятливість 1.7.1.2 

поведінка 1.7.5.1 

працездатність 2.1.14 

працелюбність 2.1.15 

принциповість 2.1.16 

психофізіологічні особливості особистості 1.7.3 

риси характеру 1.7.5.2 

рішучість 2.2.3 

розсудливість 2.1.17 

самовідданість 2.2.4 

самоповага 2.1.18 

самостійність 2.2.5 

скромність 2.1.19 

спостережливість 1.7.1.1 

справедливість 2.1.20 

стриманість 2.2.6 

суворість 2.1.21 

темперамент 1.7.4 
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Продовження таблиці Г.2 
 

терпимість 2.1.22 

увічливість  2.1.23 

упевненість 2.2.7 

характер 1.7.5 

хоробрість 2.2.8 

цілеспрямованість 2.2.9 

чесність 2.1.24 

щирість 2.1.25 

властивості особистості 1.4 
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ДОДАТОК Д 

 

Результати експертного оцінювання ознак  

внутрішніх властивостей викладача 
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ДОДАТОК Е 

Результати оцінювання коефіцієнтів ваги 

особистісних властивостей викладача 

Т
а

б
ли

ц
я
 Е

.1
 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
и

 е
к

сп
ер

т
н

о
г
о
 о

ц
ін

ю
в

а
н

н
я

 к
о
еф

іц
іє

н
т
ів

 в
а
г
и

 д
л

я
 і

н
т
ел

е
к

т
у
а
л

ь
н

и
х
, 

 

за
г
а

л
ь

н
и

х
 я

к
о
ст

ей
 т

а
 в

о
л

ь
о

в
и

х
 р

и
с
 х

а
р

а
к

т
ер

у
 о

с
о

б
и

ст
о

ст
і 

в
и

к
л

а
д

а
ч

а
 

 

 

 

 



 217 

ДОДАТОК Ж 

 

Інформаційна модель професійної діяльності викладача  

закладу вищої освіти 

 

Таблиця Ж. 1 

Тезаурус понять, термінів та визначень 

 
Нумерація Зміст 

1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

1.1 професійна (службова) діяльність 

передбачає виконання функціональних обов’язків, визначених відповідними 

законодавчими, нормативними, розпорядчими та іншими документами 

1.2 викладач 

узагальнена назва особи науково-педагогічного складу закладу вищої освіти, 

зайнятого в навчально-виховному процесі. Для ЗВО третього і четвертого рів-

нів акредитації – асистент, викладач, старший викладач, доцент, професор, за-

відувач кафедри 

1.3 модель викладача 

формалізований опис складових властивостей особистості (див. Додаток Г) та 

професійної діяльності викладача 

1.4 професійна діяльність викладача 

передбачає виконання обов’язків, визначених у переліку функціональних 

обов’язків, відповідних займаній посаді 

1.5 рейтинг викладача 

індивідуальний узагальнений чисельний показник оцінювання професійних до-

сягнень викладача у класифікаційному списку. Розраховується за визначеними 

частковими показниками, наприклад, за компетентностями 

1.6 компетентність 

знання та досвід в тій або іншій предметній галузі; перелік знань, умінь та на-

вичок, що визначають якість професійної діяльності фахівця 

1.7 компетенція 

коло повноважень, наданих законом, уставом чи іншим актом конкретному ор-

гану або посадовій особі; слугує для визначення меж галузі їх діяльності 

2 КОМПЕТЕНТНОСТІ 

2.1 когнітивна компетентність 

визначається наявністю знань методологічних, дидактично-методичних, пред-

метно-фахових, організаційно-технологічних прийомів та уміння застосовувати 

їх у практиці повсякденної професійної діяльності 

2.2 інформаційно-комунікативна компетентність 

визначається здатністю працювати з різними джерелами інформації, інформаційни-

ми ресурсами та технологіями, застосовувати основні методи, способи і засоби оде-

ржання, зберігання, пошуку, систематизації, оброблення та передавання інформації; 

здатністю до ефективних комунікаційних та соціальних взаємодій у будь-якому се-

редовищі в будь-яких умовах, в тому числі, з використанням сучасних інформацій-

них технологій. Цю компетентність забезпечують знання, уміння та навички з галузі 

інформаційно-телекомунікаційних технологій визначеного рівня професійній діяль-

ності 
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Продовження таблиці Ж.1 

Нумерація Зміст 

2.3 компетентність самовдосконалення 

передбачає здатність до засвоєння нових знань, різноманітних інновацій і про-

гресивних технологій учіння та професійної діяльності, яку забезпечують ви-

значені знання, уміння та навички з галузі технології учіння (психофізіології 

розумової праці, організації самонавчання, раціонального читання тощо). 

3 ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

3.1 модель професійної діяльності викладача 

включає методичну, змістовну, навчальну та наукову складові як об’єкти і по-

няття предметної галузі у співвідношенні між ними 

3.2 методична складова 

включає модель професійних знань викладача як когнітивну компетентність і 

метод подання оцінних функцій викладача. 

Метод подання оцінних функцій викладача ґрунтується на тому, що в освітян-

ській діяльності для визначення дійсного стану суб’єкта навчання як об’єкта 

контролю застосовується експертний метод оцінювання (експертом виступає 

викладач або група викладачів) за шкалою порядку 

3.3 змістовна складова 

визначається використовуваним викладачем змістом конкретних навчальних 

дисципліни - вибором навчального матеріалу, форм, методів і засобів його по-

дання, визначенням послідовності його вивчення, співвідношенням обсягу тео-

ретичних і практичних занять 

3.4 навчальна складова 

визначається навантаженням викладача усіма видами навчальних занять у сітці 

розкладу, а також витратами часу поза сіткою розкладу на консультації, пере-

вірку контрольних і лабораторних робіт тощо 

3.5 наукова складова 

передбачає діяльність викладача, пов’язану з підвищенням ним свого кваліфі-

каційного рівня, підтверджену результатами досліджень у фаховій галузі 

3.6 результати наукової діяльності викладача 

захист дисертації, отримання вченого звання, оприлюднення результатів дослі-

джень у вигляді статей та доповідей або в інший спосіб 

3.7 стаття 

публікація результатів наукової роботи у періодичному чи іншому науковому 

виданні, включеному до наукометричних баз або до переліку фахових видань 

України 

3.8 доповідь 

вербальне подання (апробування) результатів наукової роботи, яке повністю 

або у вигляді тез може бути опубліковано у збірнику тез доповідей симпозіуму, 

конференції, семінару, наради тощо, або оприлюднене в програмі відповідного 

заходу 

 



 219 

Таблиця Ж.2 

Абетковий покажчик понять, термінів та визначень 

викладач 1.2 

доповідь 3.8 

змістовна складова 3.3 

інформаційно-комунікативна компетентність 2.2 

когнітивна компетентність 2.1 

компетентність 1.6 

компетентність самовдосконалення 2.3 

компетентності 2 

компетенція 1.7 

методична складова 3.2 

модель викладача 1.3 

модель професійної діяльності викладача 3.1 

навчальна складова 3.4 

наукова складова 3.5 

основні поняття 1 

професійна (службова) діяльність 1.1 

професійна діяльність викладача 1.4 

професійна діяльність викладача 3 

результати наукової діяльності викладача 3.6 

рейтинг викладача 1.5 

стаття 3.7 
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ДОДАТОК К 

 

Можливості функцій Microsoft Excel щодо аналізу 

тенденцій розвитку та прогнозування процесів 

 

При наявності масиву вибірки значень тенденції розвитку (тренд) про-

цесу, що описується цими значеннями, можна виявити, використовуючи мо-

жливості функцій MS Excel з графічної інтерпретації результатів обчислень 

або інших вихідних даних, що дозволяють отримувати діаграми і графіки 

будь-якого стандартного або нестандартного виду. Для цього застосовують 

Мастер диаграмм (рис. К. 1). Якщо задати Тип діаграми График, а Вид – 

График с маркерами, помечающими точки данных, і натиснути кнопку Го-

тово, можна отримати відповідний графік.  

 

 

Рис. К. 1 – Вікно Мастера диаграмм 

 

Клацання правою кнопкою миші на лінії графіка викликає появу кон-

текстного меню (рис. К. 2), в якому обирається опція Добавить линию трен-

да. Лінія тренду (апроксимовані й згладжені значення вихідних даних) відо- 
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бражає графічно тенденцію розвитку процесу, за-

даного масивом даних, а також дозволяє прогно-

зувати поведінку процесу в подальшому. Лініями 

тренду можна доповнити ряди даних, поданих 

тільки на ненормованих пласких діаграмах с об-

ластями, лінійчатих діаграмах, гістограмах, гра-

фіках, біржових, точкових і пузиркових діаграмах. На нормованих, об’ємних, 

пелюсткових, кругових і кільцевих діаграмах лінії тренду не будують. 

Усього є шість різних типів ліній тренду (рис. К.3), які можна додати 

на діаграму Microsoft Excel. Спосіб апроксимації вибирають за типом даних. 

В табл. К. 1 наведені описи кожного з типів апроксимації. 

 

Рис. К. 3 – Вікно типів ліній тренду 

 

Таблиця К. 1 

Типи апроксимацій ліній тренду 
Апроксимація Рівняння апроксимації Примітка 

Лінійна 
y = m∙x+b Тут  m – тангенс кута нахилу прямої; b 

– точка перетину прямої з віссю Y 

Логарифмічна 
y = c∙lnx+b  Тут c i b – константи; ln – натураль-

ний логарифм 

Поліноміальна y = b + c1x +с2х
2
 + … + с6х

6
 Тут b i c1-с6 – константи 

Степенева y = c∙x
b
 Тут c i b – константи 

Експонентна 
y = c∙е

bх
 Тут c i b – константи; е – основа на-

турального логарифму 

Ковзне середнє Fi = (Ai + Ai-1 + … + Ai-n+1)/ n  

 

Рис. К. 2 – Меню опцій 
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Лінійна апроксимація підходить для величини, яка зростає або зменшу-

ється з постійною швидкістю. 

Ковзне середнє дозволяє згладити коливання даних і більш точно пока-

зати характер залежності, але не дає змоги виконати прогнозування. 

Лінія тренду будується за заданою кількістю точок, що задається пара-

метром Шаг. Так, якщо Шаг дорівнює 2, перша точка згладженої кривої ви-

значається як середнє значення двох перших елементів даних, друга – як се-

реднє наступних двох елементів і т. д. 

Спосіб апроксимації можна підібрати експериментально за значеннями 

квадрату змішаної кореляції R
2
 = 0… 1, що характеризує достовірність апро-

ксимації, застосувавши почергово різні типи ліній тренду. 

Лінію тренду можна продовжити за межі реальних даних для прогнозу-

вання наступних значень вперед або назад. Для цього в закладці Параметры 

вікна Линия тренда (рис. К. 4) слід вказати потрібну кількість періодів про-

гнозу. 

 

Рис. К. 4 – Вікно параметрів ліній тренду 
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ДОДАТОК Л 

 

Результати відбору кандидатів за інтелектуальною складовою 

 

Таблиця Л.1 

Усереднені дані оцінювання результатів навчання кандидатів 

Навчальна дисципліна 
Кандидат 

А Б В Г Д 

1 Вища математика 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

2 Теорія ймовірностей  і математична статистика 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3 Інформатика та комп`ютерна техніка 4,52 4,45 5,00 4,45 4,00 

4 Математичне програмування 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

5 Українська мова за професійним спрямуванням 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 

6 Іноземна мова за професійним спрямуванням 4,33 4,33 3,66 5,00 4,33 

7 Дослідження операцій 4,50 5,00 5,00 4,40 5,00 

8 Статистика 5,00 5,00 5,00 5,00 4,52 

9 Філософія 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

10 Основи психології і педагогіки 4,11 4,00 4,66 4,27 4,27 

11 Соціологія 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

12 Економетрія 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

13 Управління персоналом 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

14 Комп`ютерні мережі та телекомунікації 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 

15 Логіка 4,71 4,11 3,88 4,11 4,55 

16 Інформаційні системи в менеджменті 5,00 5,00 3,66 4,00 5,00 

17 Розробка управлінських рішень 4,44 5,00 3,89 4,50 4,90 

18 Обчислювальна практика 4,52 4,52 4,66 4,52 4,00 

Середній бал 4,69 4,76 4,55 4,43 4,50 

Рейтинг 95,67 96,62 93,67 92,08 93,05 

ECTS A A A A A 
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ДОДАТОК М 

 

Опитувальні аркуші 
 

Таблиця М.1 

Загальні властивості особистості 

№ 

з/п 
Риси характеру 

Кандидат 

1 2 … М 

1 Акуратність         

2 Альтруїстичність         

3 Вимогливість         

4 Винахідливість         

5 Відповідальність         

6 Гуманність         

7 Добропорядність         

8 Домінантність         

9 Допитливість         

10 Ініціативність         

11 Колективізм         

12 Комунікабельність         

13 Моральність         

14 Працездатність         

15 Працелюбність         

16 Принциповість         

17 Розсудливість         

18 Самоповага         

19 Скромність         

20 Справедливість         

21 Суворість         

22 Терпимість         

23 Увічливість         

24 Чесність         

25 Щирість         

 

Таблиця М.2 

Вольові риси характеру 

№ з/п 
Риси характеру 

Кандидат 

1 2 … М 

1 Дисциплінованість         

2 Наполегливість         

3 Рішучість         

4 Самовідданість         

5 Самостійність         

6 Стриманість         

7 Упевненість         

8 Хоробрість         

9 Цілеспрямованість         
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ДОДАТОК Н 

 

Результати експертного опитування 

 

Таблиця Н.1 

Загальні якості кандидата А 

 
 

Таблиця Н.2 

Вольові риси кандидата А 
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Таблиця Н.3 

Загальні якості кандидата Б 

 
 

Таблиця Н.4 

Вольові риси кандидата Б 
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Таблиця Н.5 

Загальні якості кандидата Г 

 
 

Таблиця Н.6 

Вольові риси кандидата Г 
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Таблиця Н.7 

Загальні якості кандидата Д 

 
 

Таблиця Н.8 

Вольові риси кандидата Д 
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Таблиця Н.9 

Зведені результати експертного опитування (загальні якості) 

 
 

Таблиця Н.10 

Зведені результати експертного опитування (вольові риси характеру) 
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ДОДАТОК П 

 

Результати експертного оцінювання особового складу підрозділу 
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ДОДАТОК Р  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акти про реалізацію результатів досліджень 
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