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АНОТАЦІЯ 

Адарюкова Л.Б. Формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців з кібербезпеки у технічних університетах. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – 

Старобільськ, 2018. 

Завданнями сучасної вищої освіти є формування мотиваційної, 

особистісної та технологічної готовності спеціаліста до самоосвіти. У цьому 

контексті формування самоосвітньої компетентності (СК) студентів є 

першочерговим пріоритетом загальної системи освіти та вищої школи 

зокрема. І саме підготовка майбутніх фахівців із кібербезпеки потребує 

особливої уваги освітян. Національна безпека в цілому залежить від 

організації кібербезпеки та контролю інтеграції кіберпростору, а тому і від 

рівня професійної підготовки фахівців. Активна співпраця України у 

боротьбі з міжнародним тероризмом зумовлює необхідність модернізації та 

організації програм професійної підготовки майбутніх фахівців з 

кібербезпеки у вищих навчальних закладах. А стрімке „старіння” 

навчального матеріалу змушує заклади вищої освіти орієнтуватися на 

інноваційну та випереджальну освіту студентів комп’ютерних 

спеціальностей для забезпечення їхнього успішного професійного 

становлення. Самоосвітня компетентність допомагає вирішувати професійні 

завдання в умовах постійних змін інформаційного суспільства.  

На основі аналізу літератури з професійної сфери кібербезпеки та 

освітнього процесу студентів цієї спеціальності, а також освітніх програм 

бакалаврів та магістрів кібербезпеки та робочих програм дисциплін 

професійної та загальної підготовки, було визначено наступні особливості 

професійної підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки у вищих технічних 

навчальних закладах: - сучасний стан міжнародної та національної 
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кібербезпеки, зростаюча загроза кібератак та участь держав у кібервійнах 

змінили ставлення до цієї галузі у всіх сферах суспільного життя, роблячи 

питання, пов’язані з кібербезпекою, найактуальнішими; - стрімкий розвиток 

інформаційно-технологічної бази кібербезпеки та відставання освіти від 

запитів цієї галузі призвели до значного дефіциту у кваліфікованих фахівцях 

з кібербезпеки, який, за підрахунками фахівців, ще декілька років не зможе 

бути ліквідований; - на сьогодні цей вид професійної діяльності знаходиться 

поза межами чітко визначеного правового поля, адже ця професійна 

діяльність не передбачається ані державними стандартами (Класифікатором 

видів економічної діяльності, Класифікатором професій), ані визначеними 

кваліфікаційними характеристиками, затвердженими на державному рівні. 

Це призводить, перш за все, до проблем освітнього процесу, пов’язаних із 

відсутністю стандартизованого підходу (різний зміст освіти, недостатній 

рівень якості освіти завдяки неповному розумінню специфіки цієї фахової 

діяльності); - самоосвітня компетентність (або базові вміння та навички, які 

відтворюють її сутність) завжди виділяється як результат освіти у 

проаналізованих нами навчальних та робочих програмах цієї спеціальності у 

європейських університетах. При цьому ні самоосвітня компетентність, ні її 

аспекти або складові не виділяються вітчизняними освітянами як результат 

навчання при складанні освітніх та робочих програм. Тому формування 

самоосвітньої компетентності, не будучи цілеспрямованою діяльністю, 

здійснюється фрагментарно та недостатньо ефективно.  

З урахуванням фундаментальних положень компетентнісного та 

системного підходів до трактування сутності феномену самоосвітньої 

компетентності, специфіки самоосвітньої та професійної діяльності 

майбутніх фахівців із кібербезпеки, значущості цього виду компетентності в 

становленні конкурентоспроможного фахівця визначено самоосвітню 

компетентність майбутніх фахівців із кібербезпеки як цілісну 

багатокомпонентну професійно значущу властивість індивіда, що відображає 

емоційно-ціннісну готовність та практично-технічну здатність до ефективної 
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самоосвітньої діяльності з метою неперервного вдосконалення теоретичної 

бази та практичних навичок у галузі кібербезпеки у світлі постійних науково-

технічних перетворень та досвід відповідної діяльності на основі дотримання 

кодексу етичних норм у сфері кібербезпеки.  

У дослідженні доведено зв’язок між професіогенезом та самоосвітньою 

діяльністю, який виявляється в тому, що досягнення результату 

професіогенезу – становлення професіоналізму – унеможливлюється без 

володіння навичками самоосвітньої діяльності, які є засобом саморозвитку 

фахівця, зокрема з кібербезпеки, у соціальній, особистісній та діяльнісній 

сферах. 

Ґрунтуючись на наукових позиціях провідних освітян щодо сутності 

самоосвітньої діяльності та специфіки професійної діяльності фахівців із 

кібербезпеки, у структурі самоосвітньої компетентності виокремлено такі її 

складники: ціннісно-мотиваційний, організаційний, процесуально-

інформаційний та контрольно-рефлексивний; обґрунтовано критерії та 

показники сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців 

із кібербезпеки: особистісний, прагматичний, організаційний, рефлексивний; 

згідно з характеристикою критеріїв та показників визначено рівні 

сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки (високий, середній, низький). 

З урахуванням теоретико-методологічних засад формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки, зокрема: 

сукупності методологічних підходів, принципів (неперервності самоосвітньої 

діяльності, гуманізації з опорою на етичний аспект самоосвітньої діяльності 

та ін.), положень психолого-педагогічної теорії самоосвіти особистості, 

формування самоосвітньої діяльності та визначення педагогічних умов як 

елементу наукового знання, виокремлено та обґрунтовано педагогічні умови 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки: формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до 

самоосвітньої діяльності на основі використання інтерактивних технологій з 
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урахуванням етичних норм професійної діяльності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки з метою розвитку гуманістичної та інноваційної спрямованості 

особистості; організація самостійної роботи майбутніх фахівців із 

кібербезпеки засобами хмарних технологій, спрямована на підвищення 

ефективності засвоєння навчального матеріалу з дисциплін загальної та 

професійної підготовки; розробка та реалізація навчально-методичного 

забезпечення розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки, що містить хмаро-базований банк методичних матеріалів для 

викладачів, з метою оптимізації самостійної роботи студентів. 

Експериментальне дослідження проведено на базі закладів вищої 

освіти ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” 

(м. Покровськ), Донбаського інституту техніки та менеджменту ПВНЗ 

„Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая” 

(м. Краматорськ), Маріупольського державного університету (м. Маріуполь), 

Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця). Усього 

дослідженням охоплено 106 студентів, 52 з яких складали експериментальну 

групу та приймали участь у формувальному етапі експерименту.  

Реалізація завдань констатувального етапу педагогічного експерименту 

здійснювалася на основі застосування комплексу діагностичних методик 

(питальників із вивчення мотивації професійної діяльності К. Замфір у 

модифікації А. Реана; мотивації досягнення успіху Т. Елерса; комплексної 

анкети з самооцінки сформованості самоосвітньої компетентності; карт 

педагогічного спостереження, експертної оцінки тощо). З’ясовано, що 

високий рівень самоосвітньої компетентності було діагностовано у 20,68% 

студентів експериментальної групи (ЕГ) та 19,9% контрольної групи (КГ); 

відповідно середній рівень – у 37% ЕГ і 39,6% КГ; низький рівень – у 42,3% 

ЕГ і 40,45% КГ, що не відповідає сучасним вимогам до професійної 

діяльності фахівців у сфері кібербезпеки. Виявлено низьку вмотивованість 

студентів до самоосвіти, недостатнє усвідомлення самоосвітньої 

компетентності як особистісної та професійної цінності, не завжди чітке 
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розуміння сутності самоосвітньої діяльності, форм і методів її реалізації, що 

підтвердило необхідність розробки та впровадження педагогічних умов її 

формування. 

Реалізація першої педагогічної умови – формування мотиваційно-

ціннісного ставлення студентів до самоосвітньої діяльності на основі 

використання інтерактивних технологій з урахуванням етичних норм 

професійної діяльності майбутніх фахівців із кібербезпеки з метою розвитку 

гуманістичної та інноваційної спрямованості особистості – передбачала 

залучення студентів до самоосвітньої діяльності на ранніх етапах навчання у 

вищій школі; використання методів стимуляції наукового мислення; 

забезпечення емоційного переживання змісту навчального матеріалу для 

розвитку гуманістичної та інноваційної спрямованості особистості фахівця; 

забезпечення інтеграції аудиторної та позааудиторної роботи. Формуванню 

СК сприяла організація особливої форми мисленнєвої діяльності студентів, 

спрямованої на розвиток бачення себе в професії, шляхом проведення 

дидактичних ігор у межах курсів „Іноземна мова”, „Ділове спілкування”, 

„Основи криптографії”, „Основи інформаційної безпеки”, „Основи 

алгоритмізації” та ін. Створення за допомогою дидактичних ігор мотивацій-

ного фону в технічних ЗВО забезпечило позитивну установку студентів на 

самопізнання та саморозвиток засобами самоосвіти. Дидактичні ігри сприяли 

розвитку організаційних, моральних та інших якостей студентів, які є 

професійно важливими для майбутньої діяльності та професійної 

самореалізації, створенню позитивного емоційного клімату в групі. 

Упровадження другої педагогічної умови – організації самостійної 

роботи майбутніх фахівців із кібербезпеки засобами хмарних технологій, 

спрямованої на підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу з 

дисциплін загальної та професійної підготовки – відбувалося шляхом 

планування, організації самостійної роботи студентів, розробки методик і 

прийомів, спрямованих на її вдосконалення, підвищення продуктивності, у 

ході якої передбачалося формування в студентів нових знань із загальних та 
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професійно зорієнтованих дисциплін, а також вироблення вмінь і навичок 

самостійної роботи за допомогою хмарних технологій. Самостійну роботу 

студентів було організовано за допомогою як окремих хмарних сервісів 

(програми створення презентацій Prezi, Slideshark, для вивчення лексики 

Quizlet), написання та проходження тестів GoogleФорми, Flubaroo) так і 

пакетів хмарних послуг (освітні платформи Edmodo, Scoology, StudySync, 

комплекси освітніх інструментів Microsoft 365 Education, G Suite for 

education). Організацію СРС засобами хмарних технологій було 

запропоновано під час вивчення таких дисциплін: „Культура мовлення та 

ділова українська мова”, „Іноземна мова”, „Філософія”, „Історія України та 

української культури”, „Вища математика”, „Дискретна математика”, 

„Основи криптографії” та ін. Використання хмарних технологій 

забезпечувало ефективну комунікацію викладачів та студентів не лише в 

освітньому процесі ЗВО, а й за його межами; безперервний доступ до 

навчальних матеріалів сприяв більш інтенсивному зануренню студентів у 

самостійну навчальну діяльність, контролю за ходом самостійної роботи з 

боку викладачів та самоконтролю – з боку студентів. 

У ході формувального етапу експерименту передбачалося дотримання 

третьої педагогічної умови формування самоосвітньої компетентності – 

розробка та реалізація навчально-методичного забезпечення розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки, що містить 

хмаро-базований банк методичних матеріалів для викладачів, з метою 

оптимізації самостійної роботи студентів, зокрема: навчально-методичні 

комплекси дисциплін; опорні схеми та таблиці; мультимедійні презентації; 

програму та навчально-методичне забезпечення спецкурсу „Самоосвіта та 

професійний успіх”. Зміст, форми та методи викладання дисциплін загальної 

та професійної підготовки було модернізовано шляхом внесення змін у 

формат занять, організацію самостійної роботи на засадах використання ІКТ, 

уведення в практику використання різних засобів візуалізації (схеми, таблиці, 

презентації мультимедіа тощо). Реалізація цієї умови передбачала також 
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вивчення студентами спецкурсу „Самоосвіта та професійний успіх”. Суттєва 

особливість програми спецкурсу – спрямованість на формування в майбутніх 

фахівців із кібербезпеки теоретичних та практичних знань, умінь та навичок 

самоосвітньої діяльності. 

Цілісне використання засобів реалізації умов (інтерактивні форми та 

методи навчання, дидактичні ігри, хмарні сервіси, методи візуалізації 

навчального матеріалу, спецкурс „Самоосвіта та професійний успіх” та ін.) 

дозволило створити умови для оволодіння студентами майбутніми фахівцями 

з кібербезпеки теоретичними знаннями про самоосвітню діяльність, 

сформувати практичні вміння та навички самоосвітньої діяльності на 

належному рівні, ціннісне ставлення студентів до самоосвіти як професійно 

значущої властивості.  

Результати контрольного етапу експерименту засвідчили позитивну 

динаміку рівнів сформованості самоосвітньої компетентності в 

експериментальній групі, на відміну від кількісних показників контрольної 

групи, що доводить ефективність визначених педагогічних умов. 

Статистичну значущість розбіжності змін сформованості самоосвітньої 

компетентності в контрольній та експериментальній групах було доведено за 

допомогою критерію Пірсона χ2. 

 

SUMMARY 

Adaryukova L.B. Formation of self-educational competence of future 

cybersecurity specialists at technical universities. ‒ Qualifying scientific work as a 

manuscript.  

Dissertation for the degree of a Candidate of Sciences in pedagogy, specialty 

13.00.04 ‒ Theory and Methodology of Professional Education.– State institution 

„Lugansk Taras Shevchenko National University”. – Starobilsk, 2018. 

The task of the modern higher education is to train motivational, personal 

and technological readiness of a graduate to self-education. In this context 

formation of students’ self-educational competence is the priority task of the 
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educational system in general and higher education in particular. And education of 

future cybersecurity specialists needs educationalists’ special attention. National 

security in general depends on the organization of cybersecurity and cyber-

environment control, and, thus, on the level of specialists’ professional education. 

Ukraine’s active cooperation in the fight against international terrorism and 

growing risk of cyber-attacks condition the necessity to modernize and organize 

the programmes of professional training of future cybersecurity specialists in 

higher educational establishments. And fast ‘obsolescence’ of the learning material 

makes higher educational establishments develop in the direction of innovative and 

advanced education of IT-students to guarantee their successful professional 

formation. Self-educational competence helps to solve professional problems in the 

conditions of constant changes of the informational society.  

On the basis of the analysis of the literature on cybersecurity specialists 

education as well as educational programmes of the professional and general 

subjects there have been allocated the following peculiarities of the professional 

education of future cybersecurity specialists education: - modern state of 

international cybersecurity, growing risk of cyber-attacks, participation of many 

countries in cyber-wars etc. have changed the attitude to this field in all spheres of 

social life, making the cybersecurity questions topical; - rapid development of IT 

base of cybersecurity and failure of the education system to keep up with the 

demand of this sphere have created a shortage in highly-qualified specialists, 

which, according to researchers, will not be eliminated within next several years; - 

today this type of professional activity is not within the definite legal limits (it is 

not characterized by qualification characteristics determined at the state level). 

This, first of all, leads to educational problems connected with the absence of 

standardized approach to the educational content, thorough understanding of this 

professional activity; - self-educational competence (basic skills that make it up) 

are always defined as educational results in the analyzed educational programmes 

of some European universities. At the same time self-educational competence or 

any of its aspects are rarely among the educational results of Ukrainian educational 



10 
 

programmes. That is why formation of self-educational competence, being not 

deliberate, is performed fragmentarily and is not efficient enough. 

Taking into account the fundamental provisions of the competence and 

systemic approaches to the interpretation of the self-educational competence 

phenomenon, the specific character of the self-education and professional activities 

of future cybersecurity specialists, the significance of this type of competence in 

the formation of a competitive specialist, self-educational competence of future 

cybersecurity specialists has been defined as a holistic multicomponent 

professionally significant property of an individual, which reflects emotional and 

axiological readiness, as well as a practical and technical ability to efficiently self-

educate in order to continuously improve the theoretical base and practical skills in 

the field of cyber security in the light of ongoing scientific and technical 

transformations as well as the experience of relevant activities on the basis of 

observance of the code of ethical norms in the field of cybersecurity. 

The research grounds the connection between the professionogenesis and the 

self-education activity, which is manifested in the fact that the achievement of the 

result of the professionogenesis, i.e. the formation of professionalism, is  not 

possible without self-educational skills that are a means of self-development of a 

specialist, in particular a specialist in cybersecurity, in social, personal and activity 

directions. 

Based on the scientific concepts concerning the essence of self-education 

and the specific character of the professional activity of cybersecurity specialists, 

the following components have been identified in the structure of self-educational 

competence: axiological-motivational, organizational, procedural-informational 

and control-reflexive; the criteria and indicators of the formation of self-

educational competence of future cybersecurity specialists have been substantiated: 

personal, pragmatic, organizational, reflexive; according to the characteristics of 

the criteria and indicators, the levels of self-educational competence of future 

cybersecurity specialists (high, medium, low) have been determined. 



11 
 

Taking into account the theoretical and methodological basics of formation 

of self-educational competence of future cybersecurity specialists (a combination 

of methodological approaches, principles (continuity of self-education (life-long 

learning), humanization based on the ethical aspect of self-education, etc.), the 

provisions of the psychological and pedagogical theory of self-education, the 

formation of self-education activity and the definition of pedagogical conditions as 

an element of scientific knowledge) pedagogical conditions of the formation of 

self-educational competence of future cybersecurity specialists have been singled 

out and grounded: formation of motivational and axiological attitude of students 

towards self-education activity on the basis of the use of interactive technologies 

taking into account ethical norms of professional activity of future specialists in 

cybersecurity with a view to development of humanistic and innovative orientation 

of a person; organization of independent work of future cybersecurity specialists 

by means of cloud technologies in order to increase the efficiency of learning the 

educational material on disciplines of general and professional training; 

development and implementation of educational and methodological support for 

the development of self-educational competence of future cybersecurity specialists, 

containing a cloud-based bank of methodological materials for teachers with the 

aim of optimizing students’ independent work. 

The experimental research was carried out on the basis of higher educational 

establishments: SHEE „Donetsk National Technical University” (Pokrovsk), 

Donbas Institute of Engineering and Management of the National Technical 

University of Ukraine „International Scientific and Technical University named 

after Academician Yuriy Bugay” (Kramatorsk), Mariupol State University 

(Mariupol), Donetsk National University named after V. Stus (Vinnytsya). In total, 

the study covered 106 students, 52 of whom were in the experimental group and 

participated in the formative stage of the experiment. 

The implementation of the tasks of the summative stage of the pedagogical 

experiment was carried out on the basis of a set of diagnostic techniques 

(questionnaires on the motivation of professional activity by K. Zamfir in the 
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modification by A. Rean, the motivation to achieve success by T. Ehlers, a 

comprehensive questionnaire on the self-assessment of self-educational 

competence formation, pedagogical supervision maps, etc). It has been revealed 

that high level of self-educational competence was diagnosed in 20.68% of 

students of experimental group (EG) and 19.9% of control group (CG); the 

medium level is 37% in the EG and 39.6% in the CG; low level is 42.3% in the EG 

and 40.45% in the CG, which does not meet the current requirements for the 

professional activities of specialists in the field of cybersecurity. The low 

motivation for self-education, insufficient awareness of self-educational 

competence as a personal and professional value, not clear understanding of the 

essence of self-education activities as well as forms and methods of its 

implementation have been revealed, thus grounding the need to develop and 

implement pedagogical conditions of its formation. 

The implementation of the first pedagogical condition, namely formation of 

motivational and axiological attitude of students towards self-education activity on 

the basis of the use of interactive technologies taking into account ethical norms of 

professional activity of future specialists in cybersecurity with a view to 

development of humanistic and innovative orientation of a person, presupposed the 

students involvement in self-education activities in the early stages of study in 

higher educational establishments; the use of methods to stimulate scientific 

thinking; provision of emotional experience of the content of educational material 

for the development of the humanistic and innovative orientation of the personality 

of a specialist; ensuring the integration of classroom and out-of-classroom activity. 

The formation of the self-educational competence was facilitated by the 

organization of a special form of students’ intellectual activity aimed at developing 

a vision of themselves in the profession through conducting didactic games within 

the courses ‘Foreign Language’, ‘Business Communication’, ‘Fundamentals of 

Cryptography’, ‘Fundamentals of Information Security’, ‘Fundamentals of 

Algorithmization’, etc. The creation, with the help of didactic games, of the 

motivational background at the technical universities promoted the students’ 
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determination to gain self-awareness and self-development by means of self-

education. The didactic games contributed to the development of organizational, 

moral and other qualities of students, which are professionally important for their 

future activity and professional self-realization as well as creating a positive 

emotional environment in the group. 

The introduction of the second pedagogical condition, namely organization 

of independent work of future cybersecurity specialists by means of cloud 

technologies in order to increase the efficiency of acquiring the educational 

material on disciplines of general and professional training, was carried out by 

planning, organizing the students’ independent work, by developing methodology 

and techniques aimed at improving it, by increasing the productivity, during which 

students were meant to acquire new knowledge from general and professional 

education disciplines, as well as creating skills of independent work using cloud 

technology. The independent student work was organized with the help of separate 

cloud services (Prezi, Slideshark presentations, Quizlet), writing tests 

(GoogleForms, Flubaroo), cloud services packages: educational platforms 

(Edmodo, Scoology, StudySync), Educational tools complexes (Microsoft 365 

Education, G Suite for education). The organization of independent students’ work 

using cloud technologies was offered during the study of such disciplines as: 

‘Culture of speech and business Ukrainian language’, ‘Foreign language’, 

‘Philosophy’, ‘History of Ukraine and Ukrainian culture’, ‘Advanced 

mathematics’, ‘Discrete mathematics’, ‘Fundamentals of cryptograph’ etc. The use 

of cloud technologies provided effective communication between the teachers and 

students not only in the educational process of higher educational establishments, 

but also beyond it; continuous access to educational materials contributed to a 

more intense immersion of students in independent learning activities, control over 

the course of independent work by the teachers and self-control by the students. 

During the formative stage of the experiment, the third pedagogical 

condition of the formation of self-educational competence was envisaged, namely 

development and implementation of educational and methodological support for 
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the development of self-educational competence of future cybersecurity specialists, 

containing a cloud-based bank of methodological materials for teachers with the 

aim of optimizing students’ independent work, in particular: educational and 

methodological complexes of disciplines; reference charts and tables; multimedia 

presentations; the program as well as teaching and methodological support of the 

special course ‘Self-education and professional success’. The content, forms and 

methods of teaching general and professional training disciplines have been 

modernized by introducing changes in the format of classes, organization of 

independent work on the basis of the use of information and communication 

technologies, the introduction of various visualization tools (schemes, tables, 

multimedia presentations, etc.). The realization of this condition included the 

studying of a special course named ‘Self-education and professional success’. An 

essential feature of the program is the focus on the formation of theoretical and 

practical knowledge, skills and abilities of future cybersecurity specialists in self-

education. 

The holistic use of the means of the conditions realization (interactive forms 

and methods of teaching, didactic games, cloud services, methods of visualization 

of educational material, a special course ‘Self-education and professional success’, 

etc.) enabled to create conditions for the students to master the theoretical 

knowledge about self-education activities of future cybersecurity specialists, to 

form practical skills and skills of self-education at the proper level as well as 

axiological attitude of students to self-education as a professionally significant 

phenomenon. 

The results of the control stage of the experiment have shown a positive 

dynamics of the levels of self-educational competence formation in the 

experimental group, in contrast to the quantitative indicators of the control group, 

which proves the effectiveness of the determined pedagogical conditions. The 

statistical significance of the discrepancy in the changes in the formation of self-

educational competence in the control and experimental groups has been proved by 

Pearson criterion χ2. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. У сучасному контексті ведення 

гібридних війн, кібервійн та зростаючої загрози кібератак національна безпека 

країни залежить від організації кібербезпеки та контролю інтеграції 

кіберпростору, а тому й від рівня професійної підготовки фахівців. Активна 

співпраця України в боротьбі з міжнародним тероризмом потребує модернізації 

та організації програм професійної підготовки майбутніх фахівців із 

кібербезпеки в закладах вищої освіти (ЗВО). Відставання освіти від запитів цієї 

галузі спричинило значний дефіцит кваліфікованих кадрів. Це зумовлює 

особливу актуальність, соціальну й освітню значущість проблеми професійної 

підготовки фахівців з кібербезпеки. 

Завданнями сучасної вищої освіти є формування мотиваційної, особистісної 

та технологічної готовності спеціаліста до самоосвіти. А стрімке „старіння” 

навчального матеріалу змушує заклади вищої освіти (ЗВО) орієнтуватися на 

інноваційну та випереджальну освіту студентів саме комп’ютерних 

спеціальностей для забезпечення їхнього успішного професійного становлення. 

Самоосвітня компетентність сприяє ефективному розв’язанню професійних 

завдань в умовах постійних змін інформаційного суспільства. У цьому контексті 

формування самоосвітньої компетентності студентів є пріоритетом загальної 

системи освіти та вищої школи зокрема. А підготовка майбутніх фахівців із 

кібербезпеки потребує особливої уваги освітян. 

Аналіз наукової літератури з теми дослідження засвідчив існування певних 

теоретичних передумов щодо вирішення актуальних питань формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки у ЗВО, 

зокрема у вищих технічних навчальних закладах.  

Теоретичні засади компетентнісного підходу викладено в працях 

В. Байденка, В. Баркасі, В. Болотова, Ю. Варданян, Е. Зеєра, І. Зимньої,  

А. Маркової, О. Овчарук, О. Пометун, С. Сисоєвої, А. Хуторського та ін. 

Формуванню самоосвітньої компетентності студентів присвячено роботи 
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Н. Бухлової, Т. Волошиної, Н. Воропай, Л. Євсюкової, С. Касіянц, Н. Коваленко, 

І. Мосі, О. Ножовніка, Ю. Пришупи та ін. 

Психолого-педагогічні засади наукового феномену самоосвіти 

особистості розглядають такі науковці, як: В. Бондаревський, А. Громцева, 

Л. Мітіна, В. Прокопюк, Г. Сєриков та ін. Питання теорії і практики організації 

самоосвітньої діяльності студентів репрезентовано в студіях В. Буряк, 

М. Рогозіна, Н. Сидорчук та ін. Сутність, функції й особливості процесу 

самоосвіти є об’єктом досліджень П. Гальперіна, Г. Зборовського, 

О. Кучерявого, З. Лук’янової, Н. Сидорчук, М. Солдатенка, П. Суханова та ін.  

Теоретико-методичні аспекти підготовки фахівців у закладах вищої 

технічної освіти, зокрема в технічних університетах,  репрезентовано в 

роботах таких учених, як О. Андрусь, М. Куц, Е. Лузік та ін.  

Проблеми професійної підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів у закладах 

вищої освіти досліджено в наукових розвідках В. Бикова, Т. Вакалюк, 

Т. Волошиної, Л. Гришка, А. Гуржія, М. Жалдака, Г. Кравцова, В. Осадчого, 

С. Семерікова, О. Спіріна, Ю. Триуса, І. Чірви та ін. 

Різні аспекти професійної підготовки фахівців із кібербезпеки висвітлено 

в роботах Б. Бистрової, В. Бурячка, І. Діордіци, О. Матвійчук-Юдіної, 

С. Мельника та ін.  

Проте теоретичний аналіз наукових праць показав, що в дослідженнях, 

присвячених удосконаленню професійної підготовки майбутніх фахівців із 

кібербезпеки, розглянуто окремі аспекти їхньої професійної освіти та приділено 

недостатньо уваги проблемі забезпечення цілісності умов формування в 

майбутніх фахівців із кібербезпеки складників самоосвітньої компетентності як 

професійно значущої властивості, яка виявляє низку суперечностей між: 

зростаючими вимогами ринку праці до професійних компетентностей фахівців 

із кібербезпеки та реальним рівнем їхньої підготовки, який не відповідає 

швидкому оновленню професійного контексту; сучасними вимогами до 

професійної підготовки фахівців із кібербезпеки, необхідністю навчання 

впродовж життя та недостатнім рівнем сформованості самоосвітньої 
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компетентності в майбутніх фахівців із кібербезпеки; необхідністю підвищення 

рівня сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки та недостатнім ступенем розробленості теорії й методики її 

формування в контексті специфіки цієї галузі знань. 

Необхідність розв’язання виявлених суперечностей і недостатня 

теоретична та практична розробленість проблеми зумовлюють вибір теми 

дослідження: „Формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

фахівців з кібербезпеки у технічних університетах”. 

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

Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної 

роботи ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” (м. Покровськ) 

у межах наукової теми „Формування ключових компетентностей майбутніх 

фахівців засобами гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах”. 

Тему затверджено на засіданні Вченої ради ДВНЗ „Донецький національний 

технічний університет” (протокол № 8 від 18.05.2016 р.). Назву теми було 

скориговано та затверджено бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 

27.03.2018 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців із кібербезпеки в закладах вищої освіти.  

Предмет дослідження – педагогічні умови формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки в процесі професійної 

підготовки в технічних університетах.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців із кібербезпеки в процесі професійної підготовки в 

технічних університетах.  

Гіпотеза дослідження. Процес формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки в освітньому процесі 

технічного університету набуде ефективності за таких педагогічних умов: 
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формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до самоосвітньої 

діяльності на основі використання інтерактивних технологій з урахуванням 

етичних норм професійної діяльності майбутніх фахівців із кібербезпеки з 

метою розвитку гуманістичної та інноваційної спрямованості особистості; 

організації самостійної роботи майбутніх фахівців із кібербезпеки засобами 

хмарних технологій, спрямованої на підвищення ефективності засвоєння 

навчального матеріалу з дисциплін загальної та професійної підготовки; 

розробки та реалізації навчально-методичного забезпечення розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки, що містить 

хмаро-базований банк методичних матеріалів для викладачів, з метою 

оптимізації самоосвітньої діяльності студентів. 

Для досягнення поставленої мети та перевірки гіпотези визначено такі 

завдання дослідження: 

1. За результатами аналізу наукової літератури схарактеризувати стан 

розробленості досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та розв’язання її в 

освітній практиці вищих технічних навчальних закладів.  

2. Визначити базові поняття дисертаційної роботи в контексті 

взаємозв’язку самоосвітньої компетентності та професіогенезу майбутніх 

фахівців із кібербезпеки. 

3. Розкрити сутність і структуру самоосвітньої компетентності майбутніх 

фахівців із кібербезпеки й особливості її формування у процесі професійної 

підготовки в технічних університетах. 

4. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування само-освітньої 

компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки в технічних університетах. 

5. Діагностувати вихідний рівень сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки на основі розроблених 

критеріїв та показників.  

6. Упровадити та експериментально перевірити ефективність педаго-

гічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки в процесі професійної підготовки в технічних університетах. 
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Теоретико-методологічні засади дослідження становлять: 

фундаментальні положення системного (В. Афанасьєв, І. Блауберг, Е. Юдін), 

цілісного (Ю. Бабанський, В. Ільїн, В. Краєвський), компетентнісного (І. Зимня, 

А. Маркова, О. Овчарук, А. Хуторськой), особистісно зорієнтованого (Г. Балл, 

Є. Бондаревська, С. Подмазін, О. Савченко, М. Чобітько), діяльнісного 

(А. Брушлинський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) підходів; загальнодидактичні 

(С. Архангельський, Н. Кузьміна, Г. Щукіна) та психологічні (О. Арет, 

Н. Іванов, Л. Рувінський, А. Усова, В. Шпак) засади теорії самоосвіти; теорія і 

практика організації самоосвітньої діяльності студентів (В. Буряк, 

О. Кучерявий, М. Солдатенко); наукові положення формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців (Н. Бухлова, Т. Волошина, Н. Воропай, 

Л. Євсюкова, С. Касіянц, О. Ножовнік); теоретичні та методичні аспекти 

професійної підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів (В. Биков, Т. Вакалюк, 

М. Жалдак, Г. Кравцов, Д. Мустафіна, В. Осадчий, С. Семеріков, О. Спірін, 

Ю. Триус), зокрема фахівців із кібербезпеки (Б. Бистрова, В. Богуш, В. Бурячок, 

С. Воскобойніков, С. Красильников, О. Матвійчук-Юдіна, С. Мельник); 

концептуальні ідеї щодо сутності та місця педагогічних умов у науковому 

дискурсі педагогічної науки (В. Андреєв, О. Галкіна, А. Найн, Р. Нізамов, 

В. Полонський, М. Ушакова, Є. Хриков); теорія і практика впровадження 

інноваційних технологій у закладах вищої освіти (Н. Волкова, І. Дичківська, 

Л. Панченко, О. Пєхота, С. Савченко, С. Семеріков, С. Сисоєва, С. Харченко, 

Н. Череповська, Д. Чернілевський), методичні аспекти використання хмарних 

технологій в освітньому процесі (В. Биков, Т. Вакалюк, О. Висоцька, 

М. Жалдак, Н. Морзе, А. Стрюк, М. Шишкіна). 

Для вирішення поставлених завдань використано комплекс методів 

дослідження: теоретичних – аналіз і систематизація наукової літератури з 

метою розкриття стану розробленості досліджуваної проблеми в педагогічній 

теорії, визначення й уточнення понятійно-категоріального апарату дослідження; 

узагальнення концептуальних положень для з’ясування сутності та структури 

самоосвітньої компетентності фахівців із кібербезпеки; аналіз нормативних 
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документів, навчально-методичної документації з метою виокремлення 

ефективних підходів до розв’язання проблеми дослідження; узагальнення й 

систематизація теоретичних та експериментальних даних для обґрунтування 

педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності фахівців із 

кібербезпеки; емпіричних – анкетування, бесіда, тестування, педагогічне 

спостереження, експертне оцінювання з метою діагностування рівня 

сформованості досліджуваного виду компетентності; педагогічний експеримент 

для перевірки гіпотези дослідження; методи математичної статистики для 

визначення статистичної значущості отриманих у перебігу експерименту 

результатів, зокрема критерію χ2. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: уперше 

виявлено, науково обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 

умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки, що забезпечують формування мотиваційно-ціннісного ставлення 

студентів до самоосвітньої діяльності на основі використання інтерактивних 

технологій з урахуванням етичних норм професійної діяльності майбутніх 

фахівців із кібербезпеки з метою розвитку гуманістичної та інноваційної 

спрямованості особистості; організацію самостійної роботи майбутніх фахівців із 

кібербезпеки засобами хмарних технологій, спрямовану на підвищення 

ефективності засвоєння навчального матеріалу з дисциплін загальної та 

професійної підготовки; розробку та реалізацію навчально-методичного 

забезпечення розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки, що містить хмаро-базований банк методичних матеріалів для 

викладачів для оптимізації самостійної роботи студентів; визначено та змістовно 

схарактеризовано структурні складники самоосвітньої компетент-ності фахівців 

із кібербезпеки; обґрунтовано критерії, показники та рівні її сформованості; 

удосконалено зміст, методи, форми та засоби формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки; дістали подальшого 

розвитку наукові уявлення про сутність та структуру самоосвітньої 

компетентності як наукового феномену, зміст професійної підготовки майбутніх 
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фахівців із кібербезпеки, формування професійної компетентності ІТ- 

спеціалістів, використання ІКТ в освітньому процесі технічних університетів. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній достатній 

готовності до впровадження в навчально-виховний процес вищих технічних 

навчальних закладів шляхом розробки: програми та навчально-методичного 

забезпечення спецкурсу „Самоосвіта та професійний успіх” для студентів 

спеціальності „Кібербезпека”; методичних рекомендацій для викладачів із 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки; 

комплексу діагностичних матеріалів; хмаро-базованого банку візуалізованих 

навчальних матеріалів із дисциплін „Культура мовлення та ділова українська 

мова”, „Філософія”, „Іноземна мова”, „Дискретна математика”, „Основи 

алгоритмізації”, „Вища математика” та ін.; методичних матеріалів для 

викладачів щодо використання хмаро-базованих освітніх сервісів (платформ, 

дошок, програм візуалізації) для оптимізації СРС (самостійна робота студентів). 

Результати дослідження можуть бути використані викладачами в процесі 

фахової підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки, науково-педагогічної 

підготовки магістрантів, професійно-практичної підготовки студентів (галузь 

знань „Інформаційні технології”), зокрема під час викладання дисциплін 

професійної підготовки, науково-дослідної роботи, а також для слухачів курсів 

післядипломної освіти, у самоосвітній діяльності студентів. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес ДВНЗ 

„Донецький національний технічний університет” (м. Покровськ) (довідка № 15 

від 21.05.2018), Донбаського інституту техніки та менеджменту ПВНЗ 

„Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая” 

(м. Краматорськ) (довідка № 34/4 від 30.10.18), Маріупольського державного 

університету (м. Маріуполь) (довідка № 01-32/736 від 08.06.2018), Донецького 

національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця) (акт № 02-18/12.0-24 від 

19.06.2018). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки й 

результати дисертації представлено на науково-практичних конференціях різного 
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рівня: Міжнародних: „Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів” 

(Черкаси, 2017), „Сучасні проблеми забезпечення якості життя в 

глобалізованому світі” (Ополе, Польща, 2017), ІІІ Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції „Актуальні питання сучасної науки” (Дніпро, 

2018), VII International scientific conference „Problems and prospects of territories’ 

socio-economic development” (Ополе, Польща, 2018), VIII Міжнародній науково-

практичній конференції „Формування духовної безпеки особистості в умовах 

сьогодення: виклики і проблеми” (Київ, 2017); Всеукраїнській науково-

практичній конференції „Актуальні проблеми гуманітарних, технічних та 

природничих наук” (Вінниця, 2017); обговорювалися на засіданнях кафедри 

електронної техніки, кафедри прикладної математики та інформатики та 

кафедри мовної підготовки ДВНЗ „Донецький національний технічний 

університет” (м. Покровськ). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 15 одноосібних 

публікаціях автора, з яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, 2 – у 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.   

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до них, загальних висновків, 22 додатків на 71 сторінці, 

списку використаних джерел (335 найменувань, з яких 16 джерел англійською 

мовою). Робота містить 17 рисунків та 19 таблиць. Загальний обсяг дисертації – 

325 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІ З КІБЕРБЕЗПЕКИ У 

ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 

 

1.1 Проблема формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

фахівців з кібербезпеки у педагогічній теорії і практиці 

Стрімкий розвиток усіх сфер діяльності людини призвів до дефіциту 

спеціалістів, які спроможні легко орієнтуватися в сучасному світі, ринку 

праці, що постійно змінюється, та здатні до подальшого самонавчання. 

Освітяни й інші науковці в результаті численних дискусій на різних рівнях 

прийшли до висновку, що компетентності як результат освіти – це рішення 

проблеми відставання освітньої системи від потреб суспільства та сучасного 

ринку праці. Таким чином, компетентнісний підхід у сфері реформації освіти 

та її цілей став пріоритетним орієнтиром міжнародної та вітчизняної освіти.  

Щодо поняття компетентнісного підходу, воно, звичайно, розуміється 

науковцями по-різному. Але вони всі сходяться на думці, що цей підхід стає 

або має стати пріоритетом і концептуальною основою освітньої політики 

нашої держави. М. Нагач зауважує, що компетентнісний підхід „підсилює 

практичну орієнтацію освіти, підкреслює значення досвіду, умінь і навичок, 

що спираються на наукові знання” [189, с. 1]. Спираючись на праці та наукові 

доробки провідних освітян, можемо резюмувати, що вид змісту освіти при 

компетентнісному підході не зводиться до знаннєво-орієнтованого 

компонента, а передбачає наявність цілісного комплексу досвіду людини для 

вирішення життєвих проблем.  

Щодо визначення самого поняття „компетентність”, аналіз літератури 

показав, що, попри те, що поняття „компетенція” і „компетентність” є 

центральними для педагогічної практики, наразі не існує чіткого визначення 

цих термінів. До того ж, думки авторів не збігаються і щодо співвідношення 

цих категорій, їх класифікації та видів. Згідно зі словником Merriam-Webster 
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уперше слово competence було згадано в 1605. На початку ХХ сторіччя 

поняття компетентності використовується як в літературі, так і в 

повсякденному житті. „Повний словник іноземних слів, які увійшли до 

вживання в російській мові” 1907 дає таке визначення компетенції – 

„достатня обізнаність, яка необхідна для того, щоб вирішувати питання в 

певній області та вимовляти ґрунтовні судження з приводу певного кола 

явищ” [222]. Словник іншомовних слів 1933 року [257] визначає 

компетенцію як коло повноважень певної установи або особи. У тлумачному 

словнику під редакцією Д. Ушакова поняття „компетенція” і 

„компетентність” розрізняються: „компетентність – обізнаність, автори-

тетність”; „компетенція – коло питань, явищ, серед яких певна особистість 

володіє авторитетністю, пізнанням, досвідом, колом повноважень” [278].  

Експерти країн Європейського Союзу постулюють, що 

„компетентність” – це „здатність застосовувати знання й уміння” [332], що 

зможе забезпечити активне застосування навчальних досягнень у нових 

ситуаціях. У публікаціях ЮНЕСКО поняття компетентності трактується як 

поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, які застосовуються у 

повсякденні [328].  

Вітчизняні та російські науковці також приділяють багато уваги 

питанням компетентностей в освіті. Аналіз цих досліджень також показав 

значний розбіг поглядів та відсутність єдиної термінологічної основи. 

Вичерпний аналіз компетентності як дидактичного поняття надають 

А. Хуторський і Л. Хуторська [294]. Вони відмічають відсутність 

спеціального аналізу змісту поняття „компетентність” у сфері дидактики та 

пояснюють це повсякденним характером вживання терміну 

„компетентність”. У цьому зв’язку стосовно освіти поняття 

„компетентність”, „компетенція” і „компетентнісний підхід” вживаються 

нечітко та не мають належного розуміння своєї сутності. Щодо часто 

синонімічно вживаних понять „компетенція” і „компетентність”, автори 

пропонують розрізняти між загальним та індивідуальним у змісті 
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компетентнісної освіти. „Компетенція містить сукупність взаємопов’язаних 

якостей особистості (знань, вмінь, навичок, засобів діяльності), які задаються 

стосовно певного кола предметів і процесів, необхідних для якісної 

продуктивної діяльності у цій сфері. Компетентність в свою чергу 

характеризує досвідне оволодіння людиною відповідної компетенції, яке 

містить особистісне ставлення до неї та предмета діяльності… Компетенція – 

певна відчужена, наперед задана вимога (норма) до освітньої підготовки 

учня, а компетентність – якість особистості, що вже відбулася (або 

сукупність якостей) і мінімальний досвід стосовно діяльності в заданій сфері. 

Компетентність завжди особистісно забарвлена якостями певного учня” 

[294, c.14]. Отже, автори вважають компетентність сукупністю 

взаємопов’язаних особистих якостей і готовністю їх застосовувати в певній 

діяльності. Автори акцентують увагу на діяльній основі компетентності. 

Н. Бібік у своєму аналізі проблеми цих термінів розділяє погляди 

А. Хуторського та говорить, що спільним для всіх науковців є розуміння 

компетентності як „інтегрованого результату освіти, присвоєного 

особистістю, що передбачає зміщення акцентів із накопичення нормативно 

визначених знань, умінь і навичок на формування та розвиток умінь діяти, 

застосовувати досвід у проблемних умовах (коли, наприклад, дані умови 

задачі неповні, є дефіцит інформації про щось, обмаль часу для розгорненого 

пошуку відповіді, коли невідомі причинно-наслідкові зв’язки, коли не 

спрацьовують типові варіанти розв’язку тощо)” [34, с. 27]. На думку 

науковця саме тоді з’являються необхідні для включення механізмів 

компетентності умови, які проявляються у здатності діяти в конкретних 

умовах і наявності мотивів досягнення результату. Компетенція ж 

визначається науковцем як „відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна 

норма (вимога) до освітньої підготовки учня, необхідну для якісної 

продуктивної діяльності в певній сфері” [34, с.28]. 

На основі аналізу вітчизняних психолого-педагогічних досліджень з 

питань проблем визначення компетентності зроблено такі висновки. 
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Науковцями компетентність розглядається як цілісна характеристика 

особистості, яка поєднує в собі здатності, якості, властивості; алгоритм і 

процедура дій у конкретній ситуації; якість майбутнього фахівця, що 

забезпечує ефективність професійної діяльності тощо. 

Узагальнюючи погляди науковців на проблему дефініції 

компетентності та компетенції в освіті, можна зробити висновок, що в 

педагогіці існує два погляди – ті, що визнають ці категорії синонімічними, та 

ті, що розрізняють ці поняття.  

Перший ілюстративно представлений в Глосарії термінів ЄФО [67], 

який визначає компетенцію як: 1) здатність робити щось добре або 

ефективно; 2) відповідність вимогам, які пред’являються під час прийому на 

роботу; 3) здатність виконувати певні трудові функції. В Глосарії 

зазначається, що дефініція „компетентність” використовується як синонім. 

Компетентність використовується зазвичай в описовому плані. Представники 

першого напрямку [38; 74], розглядають ці поняття як тотожні, при цьому 

фокусуючись на практичній спрямованості компетенцій. „Компетенція є 

сферою відношень, які існують між знанням і дією в практиці людини” [74]. 

Прихильники диференціації цих понять (І. Зимня, О. Мутовська, 

А. Хуторськой, С. Шишов та ін.) підкреслюють принципову різницю цих 

понять, при цьому компетентність розглядається як первинна категорія.  

Роблячи аналіз визначення поняття компетенція науковцями, 

М. Кондурар робить такий узагальнюючий висновок: загальним для всіх 

визначень компетенції науковець називає розуміння її як якості особистості, 

потенціальної здатності індивіда справлятися з такими різноманітними 

задачами, як сукупність знань, вмінь і навичок, необхідних для здійснення 

певної професійної діяльності [133]. Щодо подібного аналізу 

компетентності, науковець підкреслює, що це процес дієнаправленої 

взаємодії знань, здібностей і суб’єктивних якостей особистості для 

досягнення цілей у межах заданої компетенції, яка визначається 
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компетенцією та оцінюється за критеріями цілей, які задаються 

компетенцією. 

Ми приєднуємося до тих науковців, які розрізняють поняття 

компетенція та компетентність, та робимо висновок, що визначити ці поняття 

можна у взаємозв’язку одного з іншим, при цьому рівень компетентності 

буде залежати від її відповідності вимогам компетенції. Компетенції 

притаманний характер зовнішнього, об’єктивного визначення (роботодавець, 

керівник тощо), компетентність має суб’єктивний характер. Це така 

властивість індивіда, яка формується в процесі навчання та проявляється 

(реалізується та розвивається) в професійній діяльності, в здатності 

використовувати універсальні засоби діяльності для окремих ситуацій. При 

цьому елемент – відповідність – ми вважаємо, слідом за багатьма освітянами, 

основним, таким, який присутній у різноманітті сфер застосувань і розумінь 

цього поняття: відповідність вимогам, відповідність проблеми та знання, як її 

вирішити. 

В умовах стрімкого розвитку комп’ютеризації сучасного 

інформаційного суспільства, інтеграції в європейський політичний, 

економічний та освітній простір найважливішим показником якості 

підготовки випускника закладів вищої освіти до майбутньої професійної 

діяльності є його здатність до неперервного професійного 

самовдосконалення шляхом самоосвіти. Рішенню цієї проблеми присвячені 

такі документи державного рівня: Національна доктрина розвитку освіти 

України в ХХ столітті (2001), Закон України „Про вищу освіту” (2002), Закон 

України „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007-2015 роки”, Програма реалізації положень Болонської декларації в 

системі вищої освіти і науки України (2004) тощо. Необхідність молоді 

ефективно реалізувати свій потенціал в умовах змін і трансформацій багатьох 

систем, а також збільшення годин на самостійну роботу студентів робить 

пошук методів та форм навчання, які б розвивали у студентів уміння свідомо 

самоорганізовувати процес засвоєння знань, найбільш актуальним. Отже, 
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формування самоосвітньої компетентності студентів є першочерговим 

пріоритетом системи освіти та вищої школи зокрема. Сутність і структуру 

самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця з кібербезпеки детально 

буде розглянуто у наступному підрозділі.  

Подальшим кроком вважаємо важливим проаналізувати базові поняття, 

у контексті яких розглядається СК, та їх співвідношення.  

Методологічним засадам самоосвіти особистості присвячено роботи 

таких науковців, як Ю. Бабанський, В. Володько, В. Загвязінський, І. Зязюн, 

Л. Журавська, Т. Іванова, В. Кремень, О. Пометун, О. Савченко, О. Овчарук, 

Н. Сидорчук, В. Сластьонін, М. Солдатенко, В. Шпак та інші. Треба 

відзначити, що в сучасних закордонних дослідженнях також наголошується 

на необхідності формування самоосвітньої компетентності. Це доводиться з 

погляду психології (А. Маслоу, К. Роджерс), педагогіки (М. Брін, С.Дж. Ман) 

і методики (Г. Еліс, Р. Лоуес, Б. Сінклер, Ф. Таргет). Однак, аналіз проблеми 

дозволяє стверджувати, що на сьогодні немає єдиного визначення поняття та 

відсутня єдина думка щодо феномена „самоосвітня компетентність”. Це 

обумовлює необхідність більш детально розглядати це поняття, особливо в 

контексті таких важливих для нашого дослідження понять, як самостійна 

робота, самонавчання, самоосвіта, самоорганізація.  

Актуальності проблеми самостійної роботи студентів присвячена 

велика кількість наукових робіт (Ю. Бабанського, В. Володька, Є. Голанта, 

А. Громцевої, Б. Єсипова, Т. Ільїної, О. Коновала, Н. Кузнєцової, 

О. Леонтьєва, І. Лернера, В. Максимової, О. Матюшкина, М. Махмутова, 

М. Солдатенка, Н. Тализіної, М. Пак, П. Підкасистого, Г. Щукіної та ін.). 

Поняття „самостійної роботи” є багатогранним та, як і багато інших понять і 

термінів педагогіки, не має чіткого й однозначного визначення. Так, 

наприклад, С. Архангельський під самостійною роботою розуміє 

„самостійний пошук інформації, засвоєння знань, використання цих знань 

для розв’язання навчальних, наукових і професійних задач” [20, с. 12]. 

П. Підкасистий вважає самостійну роботу будь-якою організованою 
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викладачами активну діяльність студентів, спрямовану на виконання 

дидактичної мети у спеціально відведений для цього час [215]. 

А. Кузьмінський надає таке визначення цього поняття: „самостійна робота – 

це навчальна діяльність студента, яка планується, виконується за завданням, 

під методичним керівництвом і контролем викладача, але без його прямої 

участі” [145, с. 309]. У дослідженні притримуємося думки, що в сучасному 

розумінні самостійна робота майбутніх фахівців з кібербезпеки – це „форма 

управління та самоуправління самостійною пізнавальною діяльністю 

студентів, котра виступає як необхідна складова частина навчального 

процесу, що істотно впливає на його результативність та ефективність” [180].  

Науковці підкреслюють необхідність оволодіння методами самостійної 

пізнавальної діяльності, пояснюючи це тим, що під час навчання у ЗВО 

закладаються основи професіоналізму, формується вміння самостійно діяти в 

професійній сфері. У зв’язку з цим А. Петровський підкреслює важливість 

того, щоб студенти під час оволодіння знаннями та способами їх отримання 

усвідомлювали, що самостійна робота покликана завершувати задачі всіх 

інших видів навчальної роботи, адже ніякі знання, не будучи об’єктом влас-

ної діяльності, не можуть вважатися справжнім надбанням особистості [213].  

Поняття самонавчання в науковій літературі трактується неоднозначно. 

Наприклад, Г. Коджаспірова самонавчання розглядає як „процес 

безпосереднього оволодіння людиною знань лише з допомогою власних 

устремлінь і самостійно обраних засобів” [127]. С. Днєпров ввів поняття 

„автодидактика” як синонім поняттю самонавчання. Згідно з його думкою, 

самонавчання вважається цілеспрямованою, систематичною, самостійною й 

автономною діяльністю суб’єкта в процесі самонавчання із засвоєння знань, 

розвитку уявлень, формулювання понять і категорій, формування вмінь і 

навичок. Під автономністю в автодидактиці розуміється „здатність визначати 

й обирати цілі, принципи, зміст, методи та засоби навчання та реалізовувати 

їх без примусу або зовнішнього спонукання”, а під самостійністю він 

розглядає „здатність реалізовувати цілі, принципи, зміст, методи та засоби 
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навчання, які визначаються системою освіти, без примусу або зовнішнього 

спонукання” [88, с. 211]. 

На думку Д. Алєйнікової, визначними в методиці самонавчання є 

принципи самостійності, подолання посильних труднощів, науковості, 

зацікавленості у навчанні, демократичності, гуманності, досягнення резуль-

тату, проблемності, концентризму, доступності, міцності, колективізму [13]. 

Аналіз педагогічної літератури, яка досліджує проблеми самоосвіти, 

виявляє існування різних визначень цього поняття. 

Згідно з поглядами А. Айзенберга, самоосвіта – „цілеспрямована 

систематична пізнавальна діяльність, керована самою особистістю, що 

служить для вдосконалення її освіти” [11, с. 52], яка є безперервним 

продовженням загальної та професійної освіти, завдяки якій актуалізуються 

та розширюються знання, заповнюються прогалини в духовному розвитку 

людини. 

О. Щукліна вважає самоосвіту „видом вільної діяльності особистості 

(соціальної групи), що характеризується її вільним вибором і спрямований на 

задоволення потреб у соціалізації, самореалізації, підвищенні культурного, 

освітнього, професійного та наукового рівнів, отримання задоволення від 

реалізації особистістю її духовних потреб” [314, с. 140]. „Самоосвіта – це по-

справжньому вільний і водночас найбільш складний вид освітньої діяльності, 

оскільки пов’язаний з процедурами саморефлексії, самооцінки, 

самоідентифікації та виробленням умінь і навичок самостійно набувати 

актуальні знання і трансформувати їх у практичну діяльність” [314, с. 142]. 

Найбільш важливим у визначенні дослідниці вважаємо акцент на вільність 

характеру цієї діяльності, адже саме це відрізняє самоосвіту від 

самонавчання, самостійної роботи тощо.  

Аналізуючи все різноманіття поглядів на сутність самоосвіти, можна 

зробити висновок, що всі автори вважають самоосвіту пізнавальною 

діяльністю, а також те, що вона не може здійснюватися сама по собі. Отже, її 

основою є знання, набуте в процесі організованого навчання. Можна 
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виділити деякі характеристики самоосвіти як пізнавальної діяльності, 

найчастіше визначені дослідниками: самостійність, пізнавальна потреба й 

інтерес, організованість і цілеспрямованість, систематичність і самоконтроль, 

добровільність, зв’язок із безперервною освітою, внутрішні мотиви.  

Вищезазначене дало підставу прийняти для використання в межах 

нашої роботи таке визначення: самоосвіта майбутнього фахівця – це 

самостійно організована систематична пізнавальна діяльність, спрямована на 

набуття актуальних знань для підвищення загальнокультурного та 

професійного рівнів та на задоволення соціальних і пізнавальних потреб, яка 

будується на основі систематизованих форм навчання, але керується самим 

суб’єктом.   

Самоорганізація студента у психолого-педагогічному словнику 

визначається як „діяльність і здатність особистості, які пов’язані з умінням 

організувати себе, які проявляються в цілеспрямованості, активності, 

обґрунтованості мотивації, плануванні своєї діяльності, самостійності, 

швидкості прийняття рішень і відповідальності за них, критичності оцінки 

результатів своїх дій, почутті боргу” [234]. Цілеспрямованість, мотивація, 

планування своєї діяльності, самостійність – ці компоненти поняття 

„самоорганізація” є базовими для суб’єкта самонавчання та необхідними для 

успішного самонавчання особистості. Отже, особистість, здатна 

самоорганізовуватися, буде успішно працювати в умовах самостійної роботи 

та має здатність до самонавчання. 

Щодо співвідношення ключових понять роботи, зробимо такий аналіз. 

Самонавчання відрізняється від самостійної роботи тим, що 

самостійна робота „не є самостійною діяльністю учнів щодо засвоєння 

учбового матеріалу, а є особистою системою умов навчання, які організовує 

викладач” [75, c. 34]. Під час самонавчання особистість сама організовує 

умови свого навчання, адже вона сама ставить цілі навчання, визначає зміст 

свого навчання, проводить контроль того, чому навчається. Схожим між 

ними є те, що самостійна робота також передбачає певний рівень 
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самостійності особистості, але тільки в межах умов учбової діяльності, які 

задаються тим, хто навчає. Самостійність, тобто здатність „організовувати та 

реалізовувати свою діяльність без стороннього керівництва та допомоги” [92, 

c.11], використовується в усіх структурних компонентах такої діяльності – 

„від постановки проблеми до здійснення контролю, самоконтролю та 

корекції, з переходом від виконання найпростіших видів роботи до більш 

складних, які мають пошуковий характер” [127, c. 134]. 

Самостійна робота студентів має за мету розвинення їхньої 

самостійності. Самонавчання не висуває таку мету, передбачаючи наявність 

достатнього рівня самостійності у того, хто навчається.  

Отже, самостійна робота розвиває самостійність, яка, у свою чергу, 

сприяє формуванню готовності до самонавчання.  

Якщо порівнювати самонавчання та самоосвіту, то перше є основою 

другого, адже самоосвіта пов’язана, по-перше, з пошуком і засвоєнням 

соціального досвіду, накопиченого людством, а по-друге, з психологічною, 

теоретичною та практичною готовністю до самонавчання [215]. Як навчання 

є складовим елементом освіти, так і самонавчання є основою для самоосвіти, 

адже навички, які формуються в процесі самонавчання, дозволяють 

особистості успішно займатися самоосвітою. Цілі самоосвіти набагато ширші 

за цілі самонавчання. Серед цілей самонавчання є самостійний пошук, 

засвоєння та творча переробка знань. Цілі самоосвіти містять самовиховання, 

самопізнання, самовдосконалення, духовне зростання та самореалізацію.  

Погоджуємося із думкою Н. Сидорчук, яка, розглядаючи самостійну 

навчальну роботу як засіб реалізації освіти та самоосвіти, підкреслює 

принципову внутрішню відмінність між самоосвітою та самостійною 

роботою, яка полягає в тому, що „в перебігу самоосвітньої діяльності 

особистість виступає суб’єктом своєї діяльності щодо досягнення самостійно 

визначених цілей, які і складають головний мотив самоосвітньої діяльності, у 

перебігу ж самостійної роботи цілі перед особистістю ставить керівник” 

[252]. При цьому науковець відзначає можливість трансформації самостійної 
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роботи в самоосвіту за умови зацікавленого ставлення до неї студентів та 

повного засвоєння цілей самостійної роботи та робить висновок про 

можливість підвищення рівня готовності особистості до самоосвітньої 

діяльності за рахунок таких трансформацій. 

Самоосвіта залежить і від самоорганізації, адже самоосвіта – 

„складний процес, який передбачає самоорганізацію та самоконтроль, який 

включає усвідомлення переваг та недоліків власної особистості, рівня освіти, 

вихованості, планування власної програми виправлення недоліків і послі-

довне її здійснення на основі самоорганізації та самоконтроля” [238, с.4]. 

Отже, робимо такий висновок: самостійна робота формує самостійність 

і самоорганізацію особистості, які є основою самонавчання, готовність до 

якого, у свою чергу, є передумовою її самоосвіти (готовність до самоосвіти в 

нашому дослідженні визначаємо як таке психологічне утворення, в якому 

задіяні особистісний аспект психіки (особистісні якості, здібності, мотивація) 

і діяльнісний аспект (знання, уміння, навички)) [171, с. 331].  

Самоосвітня компетентність – це інтегративне поняття, яке 

визначається за допомогою проаналізованих нами понять. Наведемо 

визначення самоосвітньої компетентності О. Чеботарьової, яке ілюструє наші 

погляди: самоосвітня компетентність – це інтегративна особистісна 

властивість, що забезпечується емоційно-ціннісним ставленням до 

саморозвитку та самоосвітньої діяльності, системою знань про планування та 

реалізацію самоосвітньої діяльності, про способи самовиховання; суб’єктно-

особистісним досвідом продуктивного вирішення проблем розвитку, 

розробки та реалізації моделей підготовки студентів до самоосвітньої 

діяльності; готовністю до безперервного саморозвитку якостей професіонала, 

самовдосконаленню, самоосвіті в області майбутньої професії [298]. 

Визначивши співвідношення між базовими суміжними поняттями 

дослідження, переходимо до розгляду проблеми формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки у теорії та практиці 

вітчизняної та зарубіжної вищої школи. 
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Галузь інформаційних технологій, зокрема кібербезпеки, потребує 

нової моделі професійної підготовки спеціаліста, який буде здатний швидко 

пристосовуватися до постійних змін у реальних умовах професійного 

середовища та, найголовніше, буде прагнути до постійного 

самовдосконалення шляхом самоосвіти. Існує нагальна потреба у детальному 

перегляді основних засад системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців з кібербезпеки. У зв’язку з цим є доречним аналіз особливостей 

організації процесу фахової підготовки студентів цього напряму у 

вітчизняних і зарубіжних закладах вищої освіти з метою виявлення шляхів 

оптимізації підготовки спеціалістів цього напряму підготовки.  

В останні роки відзначається зростання необхідності вдосконалювати 

кібербезпеку, а також розуміння, що кібербезпека дуже важлива для 

національної безпеки кожної держави. Зростаюча загроза кібератак 

примусила уряди та компанії замислюватися над необхідністю захищати 

автоматизовані системи управління життєво важливих інфраструктур. Іншим 

важливим питанням є загроза участі держав у інформаційно-кібернетичних 

війнах і можливості того, що бізнес та особисті інформаційні системи 

стануть жертвами цих війн, якщо залишаться незахищеними.  

Україна робить впевнені кроки у напрямку розвитку інформаційного 

суспільства, а також у пов’язаній з цим безпеці кіберпростору країни. 

Нормативно-правову базу цієї діяльності становлять Конвенція Ради Європи 

про кіберзлочинність, ратифікована Законом України від 07.09.2005 року 

№ 2824-ІV, а також відповідні закони України та Укази Президента України, 

присвячені цій проблемі, положення Кримінального кодексу України, окремі 

постанови Кабінету Міністрів та рішення РНБО України. Окрім того, Указом 

Президента України „Про виклики та загрози національній безпеці України у 

2011 році” від 10 грудня 2010 року №1119/2010 ухвалено рішення про 

початок створення Єдиної загальнодержавної системи протидії 

кіберзлочинності. Іншим Указом Президента України „Про внесення змін до 

деяких законів України про структуру і порядок обліку кадрів Служби 
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безпеки України” від 25 січня 2012 року № 34 у структурі СБ України 

створено Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у 

сфері інформаційної безпеки. У липні 2010 року у структурі МВС України на 

базі Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, 

утворено новий структурний підрозділ — Департамент боротьби з 

кіберзлочинністю та торгівлею людьми [43, с. 4-5]. Багато науковців 

(Б. Бистрова, І. Діордіца, С. Мельник) у своїх розвідках підкреслюють 

особливе значення якості підготовки фахівців з кібербезпеки у контексті 

сучасної політичної ситуації, коли Російська Федерація активно 

використовує методи гібридної війни (не тільки стосовно України). На 

початку 2018 року (8 лютого) Палатою Представників Конгресу США було 

схвалено проект „Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки”, 

який передбачає більш активну взаємодію між США й Україною у галузі 

кібербезпеки та допомогу в удосконаленні українських стратегій 

кібербезпеки, а саме „посилення захисту комп’ютерних мереж органів 

державної влади, зменшення залежності України від російських 

інформаційних і комунікаційних технологій, сприяння участі України у 

програмах обміну інформацією” [33, с. 149].  

Дослідники відзначають, що все це свідчить про накопичення 

Україною важливого досвіду у захисті власної ІТ-інфраструктури від 

кіберзагроз сучасності. Але протистояти проявам кібертероризму стає все 

важче, здебільшого з причини „незадовільного кадрового забезпечення 

відомств відповідними фахівцями у сфері інформаційної безпеки”, як 

наголошується в аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних 

досліджень при Президентові України „Кібербезпека: світові тенденції та 

виклики для України” [121].  

Але ця проблема не тільки вітчизняна. Як визначається у Освітніх 

програмах з кібербезпеки 2017 [327], світ сьогодні зіткнувся зі зростаючим 

дефіцитом кваліфікованих фахівців і практиків у сфері кібербезпеки. За 

даними державних і недержавних установ порядку 1,8 млн робочих місць у 
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галузі кібербезпеки залишаться незаповненими до 2022 року [327, с. 9]. Тому 

з метою закрити цю нестачу академічні установи ініціюють нові програми з 

кібербезпеки або курси в межах існуючих програм. У будь-якому випадку ці 

установи потребують керівництва у питаннях навчальних програм, які 

базуються на вичерпному аналізі сфери кібербезпеки, специфічних потребах 

базових дисциплін і взаємозв’язку між навчальною програмою та 

стандартами фахової діяльності.  

Щодо основних понять дослідження, пов’язаного із організацією 

освітнього процесу майбутніх фахівців з кібербезпеки, вважаємо доцільним 

розглянути визначення, на які спираємося у процесі аналізу. 

Перш за все, потрібно наголосити, що в Україні відсутнє 

стандартизоване визначення кіберпростору. У дослідженні ми спираємося на 

визначення С. Гнатюка, який називає кіберпростором віртуальне 

комунікаційне середовище, утворене системою зв’язків між користувачами й 

об’єктами інформаційної інфраструктури, такими як електронний 

інформаційний ресурс (ІР), системи та мережі всіх форм власності, керовані 

автоматизованими системами управління, що використовуються не лише для 

перетворення та передавання інформації, котра в них циркулює, із метою 

забезпечення інформаційних потреб суспільства, а й для впливу на аналогічні 

об’єкти протиборчої сторони [68]. 

Під інформаційною безпекою розуміють такий стан захищеності 

інформаційного простору держави, за якого неможливо завдати збитку 

властивостям об’єкта безпеки, що стосуються інформації та інформаційної 

інфраструктури, і який гарантує безперешкодне формування, використання 

та розвиток національної інфосфери в інтересах оборони [43, с. 12].  

Кібербезпека – це стан захищеності кіберпростору держави загалом або 

окремих об’єктів її інфраструктури від ризику стороннього кібервпливу, за 

якого забезпечується їх сталий розвиток, а також своєчасне виявлення, 

запобігання та нейтралізація реальних і потенційних викликів, кібернетичних 
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втручань і загроз особистим, корпоративним і/або національним інтересам 

[44, с. 3]. 

Загалом кібербезпека охоплює питання захисту інформаційних активів, 

що обробляються, зберігаються та передаються в кіберпросторі, а також 

питання інформаційно-психологічного протиборства. [176, с.83]. Як 

зазначено у книзі „Кібервійна в перспективі: російська агресія проти 

України” [331], виданої центром компетенцій НАТО з кіберзахисту, 

„кібератаки” використовуються зараз для більш широкої стратегії 

інформаційної війни. Вони містять також цифрову пропаганду, відмови в 

обслуговуванні (DoS), дефейси вебсайтів, витоки інформації внаслідок атак 

хактивістських груп (hacktivists), а також використання найновішого 

шпигунського програмного забезпечення.  

Сьогодні бізнес і суспільство орієнтовані на інформаційні технології 

(ІТ), при цьому дослідники говорять про появу у світі нового покоління 

користувачів цифрових пристроїв, яке здійснює свою інформаційну 

діяльність переважно у кіберпросторі. У контексті зростаючої залежності 

суспільства від глобальної кібернетичної інфраструктури не дивно, що 

кібербезпека виокремлена у самостійну дисципліну, яка покриває багато 

сфер – розробка програмного забезпечення, організація мереж, менеджмент 

баз даних – які формують сучасну інформаційну екосистему. І фахівець з цієї 

дисципліни повинен володіти багатьма професійними ролями для вирішення 

складних задач, які асоціюються із забезпеченням безпеки системних 

операцій з погляду комплексного підходу. Забезпечення безпеки операцій 

містить створення, операції, аналіз, захист й тестування комп’ютерних 

систем. Як міждисциплінарний курс він містить вивчення певних аспектів 

законодавства, політики, людського фактору, етики й управління ризиками. 

Але в основі цієї дисципліни є  інформаційні технології [327, с. 17]. 

Після прийняття постанови Кабінету міністрів України від 29.04.2015 

№ 266 про новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка у вищій школі, галузь знань 1701 „Інформаційна 
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безпека” змінюється на спеціальність 25 „Кібербезпека” галузі знань 12 

„Інформаційні технології”. Із вищенаведених визначень випливає, що 

поняття „кібербезпека” є складовою частиною поняття „інформаційна 

безпека”, оскільки загрози, методи та засоби боротьби з ними є однаковими, 

але обмежуються кіберпростором. Кіберпростір – це унікальне явище, що 

об’єднує в собі такі цифрові складові, як інформаційні ресурси й 

інформаційну інфраструктуру. Тому кібербезпека як сфера діяльності 

розглядається не лише як невід’ємна складова кожної зі сфер національної 

безпеки, а й водночас як самостійна сфера забезпечення громадської, 

національної та міжнародної безпеки [176, с. 84]. І, звичайно, забезпечення 

кіберзахисту неможливе без якісної вищої освіти студентів спеціальності 

„Кібербезпека”. Підготовка фахівців з кібербезпеки повинна брати до уваги 

технічну, організаційну та правову складові. При цьому, як зазначає 

С. Мельник, у межах реформування вищої освіти необхідно враховувати такі 

важливі складові національної системи кібербезпеки, як правоохоронна та 

військова сфера, що мають особливості з погляду активних і пасивних 

заходів інформаційного протиборства в кіберпросторі [176, с. 84]. 

Проведення круглого столу в Міністерстві освіти і науки за участі 

міністра Л. Гриневич 3 жовтня 2016 року, який був присвячений  підготовці 

фахівців з кібербезпеки, свідчить про те, що керівництво держави 

усвідомлює важливість усебічного аналізу теоретичних й практичних питань 

освітнього процесу з цієї спеціальності. Міністр підкреслила актуальність 

підготовки фахівців з кібербезпеки, особливо під час російської агресії, коли 

гостро відчувається потреба в таких спеціалістах, а також наголосила на 

необхідності показати новий підхід до створення стандарту вищої освіти, яке 

можливе завдяки діалогу освітян з роботодавцями і тими, хто формує своє 

замовлення на відповідні професійні кваліфікації. За визначенням Глави 

Адміністрації Президента України Д. Шимківа, кібербезпека – одне із 

пріоритетних завдань держави, яке визначене в багатьох стратегічних 

документах. Він підкреслив, що майбутні спеціалісти повинні нестандартно 
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мислити, добре володіти іноземною мовою для того, щоб спілкуватися зі 

своїми колегами з інших країн, розумітися на надсучасних технологіях і 

практиках. Рішенням питання підготовки висококваліфікованого фахівця 

цього напряму він вважає синергію бізнесу й освіти, а також держави. 

Технічний директор компанії IT Specialist Д. Пертащук зазначив, що 

щорічний випуск університетів України у 1,5 тисячі бакалаврів спеціальності 

„Кібербезпека” не задовольняє потреб держави, адже ці випускники не мають 

достатніх практичних навичок, які вони здобувають за 2-3 роки праці в 

галузі. Причиною такої ситуації він називає недоліки навчальних програм, 

які повинні розроблятися наближеними до практичних потреб галузі у 

співробітництві з бізнесом, замовником спеціалістів, і враховуючи 

міжнародні вимоги до спеціалістів кіберзахисту. Закликав орієнтуватися на 

сертифікаційні програми професійних асоціацій та вимоги сертифіката 

міжнародних професійних асоціацій і директор американської інвестиційної 

компанії  Rayter INC Г. Рейтер. Також він підкреслив необхідність 

стандартизації програм у всіх університетах, які готують фахівців з 

кібербезпеки. Базою всього він назвав сертифікацію спеціалістів з 

інформаційної безпеки (СІSSP), законодавство, світові методології. 

Отже, керівництвом держави усвідомлена важливість підготовки 

висококваліфікованих фахівців з кібербезпеки. Тим не менш, на момент 

дослідження державних освітніх стандартів підготовки фахівців цієї 

спеціальність не існує. Науковець І. Діордіца основною проблемою 

підготовки фахівців у сфері кібербезпеки, стандартизації освітніх процесів 

зокрема, вважає те, що наразі цей вид професійної діяльності знаходиться 

поза межами чітко визначеного правового поля [87]. Ця професійна 

діяльність не передбачається ані державними стандартами (Класифікатором 

видів економічної діяльності, Класифікатором професій), ані визначеними 

кваліфікаційними характеристиками, затвердженими на державному рівні. 

Тому у кожному університеті зміст освітнього процесу різний. Склалася така 

ситуація, що університети по-своєму трактують уявлення про динамічну 
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комбінацію знань, умінь і компетенцій здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю „кібербезпека”. Як зазначає науковець, часто ЗВО не 

розрізняють сфери діяльності спеціалістів з кібербезпеки й інформаційних 

технологій. Він підкреслює, що в сучасних умовах ліцензії на освітню 

діяльність видаються без урахування чіткого бачення завдань державного 

рівня, що ставляться перед професіоналами у сфері кібербезпеки.   

Важливими є також розрахунки І. Діордіци щодо появи перших 

„повноцінних” магістрів зі спеціальності „Кібербезпека”. Згідно з наявними 

нормами, підготовка бакалавра передбачає 240 кредитів ЄКТС, магістра – 

120 кредитів. Згідно з нормами Закону України „Про вищу освіту” про 60 

кредитів на один навчальний рік, перші стандартизовані магістри з’являться 

через 6 років з початку навчання за цією спеціальністю. Відсутність 

стратегічного планування у сфері освіти призвело до відставання від потреб 

держави та суспільства та неможливості повноцінно протистояти загрозам 

кіберзлочинності.  

У цьому контексті вважаємо за потрібне звернутися до досвіту інших 

країн у фаховій підготовці майбутніх спеціалістів з кібербезпеки. Існує звіт 

проекту „Освітні програми з кібербезпеки 2017. Методичні вказівки до 

ступеневих програм вищої освіти з кібербезпеки” („Cybersecurity curricula 

2017. Curriculum guidelines for Post-Secondary Degree Programmes in 

Cybersecurity”) [327], який був розроблений об’єднаною робочою групою, в 

яку увійшли Асоціація з обчислювальної техніки (АСМ – Association for 

Computing Machinery), Комп’ютерне товариство ІЕЕЕ (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers), Спецгрупа з інформаційної безпеки та 

конфіденційності Асоціації інформаційних систем (AIS SIGSEC – Association 

for Information Systems Special Interest Group on Security) і Технічний комітет 

з освіти в інформаційній безпеці Міжнародної федерації з обробки 

інформації (IFIP WG 11.8 – International Federation for Information Processing 

Technical Committee on Information Security Education). Цей звіт датовано 31 

грудня 2017 року, отже, це новітня спроба освітнього та практично-
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технічного товариства вирішити питання освіти фахівців з кібербезпеки. 

Концепція роботи цієї об’єднаної робочої групи полягає в тому, що цей 

проект освітньої програми повинен стати важливим ресурсом для всебічного 

наповнення контенту навчальних програм з кібербезпеки для навчальних 

установ по всьому світі, які намагаються розвивати широкий спектр 

пропозицій з кібербезпеки у вищій освіті. Поряд з іншими групами Головна 

Рада з питань людського капіталу (США) розробила компетентнісну модель 

для фахівців з кібербезпеки, яка перераховує технічні та нетехнічні 

компетентності, які відповідають вимогам до робітників у сфері 

кібербезпеки. Серед них найцікавішою для нашого дослідження є „навчання” 

(Learning) – використовує ефективні техніки навчання для здобуття та 

застосування нового знання та навичок; використовує навчання, зворотну 

інформацію або інші можливості для самонавчання та розвитку.  

Суміжними до цієї компетентності з погляду важливості для нашого 

дослідження також вважаємо також такі: 

Інформаційний менеджмент (Information Management) – визначає 

необхідність та знає, де та як зібрати інформацію; організує та зберігає 

інформацію або системи управління інформацією; 

Планування й оцінювання (Planning and Evaluating) – організовує 

роботу, визначає пріоритети, визначає потреби у ресурсах; визначає коротко- 

та довгострокові цілі та стратегії для їхнього досягнення; координує роботу з 

іншими організаціями … для досягнення цілей; контролює прогрес та оцінює 

результати; 

Читання (Reading) – розуміє й інтерпретує письмовий матеріал, 

зокрема правила, вказівки, інструкції, звіти, діаграми, графіки та таблиці; 

застосовує те, що вивчено із написаного матеріалу у конкретних ситуаціях; 

Самоменеджмент (Self-Management) – визначає продумані та 

реалістичні особистісні цілі; має високий рівень ініціативи, зусиль і 

старанності у завершенні завдань вчасно; працює з мінімальним контролем; 

вмотивований на досягнення; демонструє відповідальність. 
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Проводячи системне зіставлення американського й українського 

досвіду підготовки фахівців з кібербезпеки з метою сприяння більш 

глибокому осмисленню наявних проблем і підвищенню ефективності 

освітньої діяльності закладів вищої освіти в цьому напрямку, науковець 

Б. Бистрова зауважує такий важливий для нашого дослідження аспект: під 

час вступу до закладу вищої освіти американські студенти отримують 

спеціальні методичні рекомендації щодо розвитку вмінь навчатися. Оскільки 

цей підхід є результативним та успішним у процесі підготовки фахівців 

зазначеного профілю, науковець пропонує застосовувати різні методики 

розвитку навичок роботи з навчально-науковою літературою, починаючи 

якомога раніше. Серед основних умов ефективності розвитку навичок 

самостійної навчальної діяльності надаються: „навчання методиці 

самостійного формування умінь ефективно працювати з навчально-

науковими джерелами, планувати власний час тощо; організація 

індивідуального планування навчальної роботи студентів з обов’язковим 

контролем за виконанням індивідуальних планів з боку педагогів…; 

доступність структурно-логічної схеми навчальної дисципліни, інформації 

про викладачів, форми контролю, критерії оцінювання знань, час і місце 

консультації; розроблення комплексних навчальних посібників для 

самостійної роботи, що поєднують методичні вказівки, теоретичний і 

практичний матеріал, який є у вільному доступі для студентів; 

індивідуалізація домашніх завдань і лабораторних робіт, а в умовах групової 

роботи – чіткий її розподіл між членами мікрогрупи; доступність 

лабораторій, комп’ютерних мереж та інтернет-ресурсу, мультимедійних 

аудиторій для забезпечення можливості студенту чи групі самостійно 

впродовж робочого дня проводити дослідження, використовувати 

обладнання, устаткування для навчальних потреб; створення на кафедрах 

(спеціальних, випускових) консультаційних пунктів, залів курсового 

проектування з кафедральними електронними архівами навчального 

матеріалу та з можливостями доступу до нього”. [33, с. 178-179]  
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Погоджуємося з поглядом дослідниці щодо важливості аналізу досвіду країн 

з більшим досвідом підготовки фахівців зазначеного профілю та, 

найважливіше, необхідності впровадження у вітчизняну систему освіти 

ефективних методів організації навчання. 

Аналізуючи вітчизняну позицію до набору компетентностей фахівців з 

кібербезпеки, перш за все, наведемо такі думки з цього приводу. Групою 

науковців на чолі із О. Юдіним було розроблено стандарт вищої освіти 

України спеціальності „Кібербезпека”. Він був погоджений Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти, але проект наказу Міністра 

освіти і науки щодо його затвердження на момент написання роботи не 

вступив у дію. У ньому науковці, визначаючи загальні та професійні 

компетентності фахівця із кібербезпеки, виділяють такі загальні 

компетентності – здатність вчитися та бути сучасно навченим; бути 

критичним і самокритичним; здатність до пошуку, оброблення й аналізу 

інформації з різних джерел.  

Подальшим кроком буде вивчення освітніх програм українських та 

європейських вузів із підготовки спеціалістів з кібербезпеки та визначення їх 

відповідності існуючим освітнім стандартам. 

На основі аналізу освітніх програм українських ЗВО зазначаємо, що в 

жодній із них не зустрічаємо термін „самоосвітня компетентність”. У 

освітній програмі бакалаврів кібербезпеки Хмельницького національного 

університету, факультету програмування та комп’ютерних і 

телекомунікаційних систем одним із результатів навчання визначається 

„уміння самостійно здобувати нові знання, підвищувати свою кваліфікацію 

та майстерність”. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та 

результатами навчання показала, що це уміння має бути результатом тільки 1 

із 18 обов’язкових та 5 із 24 вибіркових дисциплін. 

У освітній програмі бакалавру кібербезпеки інституту банківських 

технологій та бізнесу (Університет банківської справи, Київ) серед загальних 

компетентностей є „здатність вчитися і бути сучасно навченим”, а також такі, 
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що, згідно з нашими поглядами, співвідносяться із самоосвітньою 

компетентністю: „здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел” і „здатність до адаптації та дії в новій ситуації”. Серед 

загальних результатів навчання названі відповідно такі: „використовувати 

результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації із різних 

джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної 

діяльності”, „вдосконалювати професійний та особистісний розвиток 

протягом усього життя” і „адаптуватись в умовах частої зміни технологій 

професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат”. За матрицею 

співвідношення навчальних дисциплін та результатів навчання тільки 1 із 5 

обов’язкових дисциплін блоку загальної підготовки сприяє появі зазначених 

результатів навчання.  

Аналіз освітніх програм бакалаврів кібербезпеки деяких інших 

університетів виявив подібну ситуацію щодо визначення результатів 

навчання та їх зв’язку із навчальними дисциплінами (не всі програми мали 

інформацію про зв’язок, а в деяких університетах освітні програми 

знаходилися тільки в процесі розробки).  

Проведений аналіз освітніх програм магістрів кібербезпеки дозволив 

зробити висновок, що на момент проведення дослідження ця спеціальність 

існує лише три роки, отже, курсу магістрів кібербезпеки, який був би 

логічним продовженням бакалаврів кібербезпеки, ще не існує. Тим не менш, 

заклади вищої освіти пропонують своїм студентам навчання у магістратурі за 

спеціальністю „Кібербезпека”. У деяких освітніх програмах магістрів 

(Вінницький національний технічний університет) самоосвітня 

компетентність (або наближені поняття) не визначається як кінцевий 

результат освітнього процесу. В освітній програмі магістрів кібербезпеки 

Одеського національного політехнічного університету серед загальних 

компетентностей цікавими для нашого дослідження є такі: здатність 

планувати й управляти часом; здатність бути критичним і самокритичним; 

здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. Серед 
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програмних результатів навчання є „займатися самоаналізом, 

використовувати методи адекватної оцінки (самооцінки), критики 

(самокритики), долати власні недоліки”. Згідно з матрицею співвідношення 

компетентностей до дисциплін навчального плану тільки 4 або 5 дисциплін із 

24 дисциплін курсу мають за мету формування виділених нами 

компетентностей, які за своєю суттю відображають складові самоосвітньої 

компетентності.  

На цьому етапі вважаємо важливим проаналізувати те, як дисципліни 

загального та фахового блоків сприяють формуванню самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки. Матеріалом дослідження 

були робочі програми дисциплін бакалаврів кібербезпеки ДВНЗ „Донецький 

національний технічний університет” (м. Покровськ) (робочі програми 

магістрів кібербезпеки знаходяться здебільшого в стані розробки).  

На першому курсі студенти спеціальності кібербезпека вивчають 13 

дисциплін, із яких 4 належать до циклу професійної підготовки, а інші – до 

циклу загальної підготовки.  

Аналіз робочих програм дисциплін циклу загальної підготовки 

„Іноземна мова” і „Культура мовлення та ділова українська мова” показав, 

що вони не містять переліку загальних, міждисциплінарних або 

неспецифічних навичок, умінь або компетентностей, які формуються або 

розвиваються під час вивчення цих дисциплін.  

Серед обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки було проаналізовано такі робочі програми: 

„Дискретна математика” і „Комп’ютерні технології та програмування”. 

Аналіз цих робочих програм також показав, що в результаті вивчення цих 

дисциплін студент має оволодіти знаннями та навичками, які пов’язані лише 

з цими дисциплінами: серед результатів навчання немає жодного з аспектів 

самоосвітньої діяльності.  

Серед дисциплін другого курсу бакалаврів кібербезпеки проаналізовані 

обов’язкові дисципліни циклу професійної підготовки „Комп’ютерні 
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технології та програмування” (обов’язк.), „Чисельні методи” (обов’язк.) і 

дисципліни вільного вибору „Теорія електричних кіл” і „Основи 

інформаційної безпеки” також не ставлять за мету розвиток загальних 

навичок та базових компетентностей.  

Отже, аналіз освітніх програм бакалаврів і магістрів кібербезпеки, а 

також робочих програм дисциплін професійної та загальної підготовки, 

дозволив зробити такий висновок: ні самоосвітня компетентність, ні її 

аспекти або складові у більшості випадків не виділяються освітянами як 

результат навчання під час складання освітніх і робочих програм, попри її 

закріплення у існуючому стандарті та попри те, що ця компетентність 

позиціонується викладачами та студентами як ключова для сучасного 

фахівця, особливо для фахівця з кібербезпеки (під час усного опитування всі 

викладачі підкреслювали необхідність сформувати у студентів навички 

самоосвітньої діяльності; студенти також розуміють специфіку майбутньої 

професії, визначаючи її як таку, на якій „усе життя треба вчитися”). І якщо 

формування самоосвітньої компетентності не здійснюється цілеспрямовано, 

воно здійснюється фрагментарно та недостатньо ефективно. Отже, вважаємо, 

що під час складання освітніх і робочих програм дисциплін спеціальності 

„Кібербезпека” вкрай важливо виокремлювати як один із результатів 

навчання загальні міждисциплінарні навички та уміння, які будуть 

формуватися під час вивчення будь-якої дисципліни, серед яких 

пріоритетними будуть навички самоосвіти.  

Подальший етап – аналіз програм навчання студентів з цієї 

спеціальності у європейських країнах, які мають більше досвіду із організації 

навчального процесу спеціальності „Кібербезпека”.  

Аналіз програми із підготовки бакалаврів з кібербезпеки та 

комп’ютерної криміналістики Кінгстонського університету (Лондон, Англія) 

визначив, що програма навчання дозволить студентам розвинути крім 

професійних навичок ще ключові навички, серед яких є уміння 
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самоусвідомлення (self-awareness skill). Студент із цим умінням визначається 

як такий, що:  

- бере відповідальність за власне навчання та планує і відмічає власний 

особистісний розвиток;  

- усвідомлює власні академічні сили та слабкості, аналізує власну 

роботу та реагує на коментарі;  

- самоорганізовується ефективно, визначаючи реалістичні цілі, оцінює 

необхідність підтримки й управляє часом для досягнення цілей;  

- працює ефективно з мінімальним контролем у новому контексті.  

Інша програма з підготовки бакалаврів кібербезпеки та мережевих 

технологій університету Лідз Сіті Колідж (Лідз, Англія) визначає серед 

інших результатів навчання ключові або трансферабельні навички, які 

формулюються таким чином: 

- планувати, керувати й оцінювати придбання нових знань і 

навичок як частини стратегії освіти протягом життя (D1); 

- демонструвати як потенціал трудового найму, так і здатність 

керувати майбутнім професійним розвитком (D2). 

При цьому із 6 модулів, які запропоновано в навчальній програмі на 

другому курсі, згідно матриці відповідності модулів і результатів навчання 

результати D1 пов’язаний із чотирма та D2 з трьома модулями.  

Освітня програма бакалаврів кібербезпеки валійського університету 

Гліндор (Рексем, Уельс) визначає, що випускники цієї програми 

володітимуть практичними, професійними навичками та навичками 

працевлаштування, серед яких важлива для нашого дослідження така: 

керування власним навчанням – оцінювати власні стандарти виконання та 

роботи та керувати власним навчанням і постійним професійним розвитком і 

розвивати навички навчання протягом життя. Згідно з матрицею 

відповідності дисциплін (модулів) і результатів навчання цей результат має 

зв’язок із трьома модулями із 6 на першому курсі, трьома модулями із 5 на 

другому та шістьома модулями із 6 на третьому курсі.  
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Подальшим кроком було вивчення робочих програм тих модулів, які, 

згідно з матрицею, сприяють отриманню зазначеного результату навчання. 

Одним із таких курсів є Прикладна безпека мереж (Applied network security), 

який є обов’язковим на третьому курсі бакалаврів кібербезпеки. Серед 

запланованих результатів навчання є група навичок, які йдуть під заголовком 

„Ключові навички для працевлаштування”, одним із яких є „навчання 

вчитися (керування особистісним і професійним розвитком, 

самоменеджмент)”.  

Так, вміння вчитися, керувати особистісним і професійним розвитком 

визначаються в усіх вивчених нами освітніх програмах підготовки бакалаврів 

кібербезпеки європейських університетів як важливий та обов’язковий 

результат навчання. Це підтверджується зв’язком переважної більшості 

дисциплін цієї освітньої програми з розвитком навичок самонавчання, а 

також змістом робочих програм окремих спеціальностей.  

Отже, розгляд особливостей системи освіти фахівців із кібербезпеки у 

європейських університетах дозволяє стверджувати, що формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців цього профілю посідає 

особливе місце в організації освітнього процесу. Цьому сприяє той факт, що 

ця компетентність або її складники в тому чи іншому формулюванні виділена 

в усіх вивчених нами навчальних програмах цієї спеціальності. У зв’язку з 

цим доцільним вважаємо переорієнтацію навчальних і робочих програм 

вітчизняних ЗВО на формування не лише знань і вмінь певної дисципліни, а 

формування міжпредметних, ключових навичок, таких як навички 

самоосвітньої діяльності, та залучати при цьому міжнародний досвід 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки. 
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1.2 Сутність та структура самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців з кібербезпеки 

Для аналізу змісту та структури самоосвітньої компетентності 

вважаємо, що, перш за все, потрібно визначити її місце серед усіх 

компетентностей, які формуються під час освітнього процесу у ЗВО.  

Радою Європи визначено п’ять таких ключових компетентностей, 

якими повинні оволодіти ті, хто навчаються: 

1) політичні та соціальні компетентності; 

2) здатність вчитися протягом життя як основа неперервного 

навчання в сферах особистого, професійного та соціального життя; 

3) володіння усним та письмовим спілкуванням; 

4) компетентності, пов’язані зі зростанням інформатизації 

суспільства, опанування цими технологіями, розуміння принципів їх 

застосування, критичне мислення у ставленні до інформації, що 

поширюється та знаходиться в загальному доступі; 

5) компетентності пов’язані з життям у багатокультурному 

суспільстві.  

Зазначається також, що ключова компетентність – це така, яка сприяє 

досягненню успіхів у житті; сприяє розвитку якості суспільних інститутів; 

відповідає різноманітним сферам життя [265, с. 20].  

На думку експертів країн-учасниць Організації економічного 

співробітництва та розвитку (OECD), поняття ключових компетентностей  

застосовується для визначення таких компетентностей, що „дають змогу 

особистості ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і які 

роблять внесок у поліпшення якості суспільства та сприяють особистому 

успіхові, що може бути застосовано стосовно багатьох життєвих сфер” [198]. 

Щодо поглядів науковців пострадянського простору, російські 

дослідники С. Шишов і В. Кальней, аналізуючи проблему відбору ключових 

компетентностей, вважають, що ключова компетенція – це така, що від-
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повідає найширшому колу специфіки, універсальна для різних видів діяль-

ності та може бути умовно названа як „здатність до діяльності” [132, с. 20].  

Згідно з дослідженнями Н. Бібік, ключові компетентності якісно 

відрізняються від звичайних тим, що „пов’язують воєдино особистісне та  

соціальне в освіті, відбивають комплексне оволодіння сукупністю способів 

діяльностей, що створює передумови для розроблення індикаторів їх 

вимірювання; виявляються не взагалі, а в конкретній справі чи ситуації; їх 

набуває молода людина не лише під час вивчення предметів, групи 

предметів, але й засобами неформальної освіти, внаслідок впливу 

середовища тощо” [132, с. 46].  

Аналіз наукових робіт з питання визначення ключових 

компетентностей дозволяє зробити висновок, що попри різноманіття 

поглядів на зміст поняття ключова компетентність, спільним можна виділити 

те, що вони є інтегрованим результатом освітньої підготовки людини; мають 

діяльнісну природу; мають декілька аспектів та складну психологічну 

структуру, до складу якої входять не тільки когнітивні та діяльнісні 

елементи, але й мотиваційно-ціннісні, емоційно-вольові, поведінкові.  

Ще однією особливістю ключових компетентностей освітяни 

називають їхню змінну, динамічну структуру. Розвиток вже сформованих або 

формування нових компетентностей залежить від суб’єктивних 

(індивідуальні особливості особистості) і від об’єктивних причин 

(специфічний характер відповідної компетентності діяльності).  

Актуальність виділення ключових компетентностей обумовлена тими 

функціями, які вони виконують в процесі життєдіяльності кожної 

особистості. Можна узагальнити, що більшість класифікацій (розглянуті 

нами та інші) виділяють спільні групи компетентностей: 

- ті, що відносяться до особистості, як суб’єкта життєдіяльності; 

- ті, що відносяться до взаємодії з іншими; 

- ті, що відносяться до різноманітних форм діяльності людини. 
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Результати аналізу різних підходів виділення ключових 

компетентностей представлено нижче у зведеній табл. 1.1, яка представляє 

класифікацію відповідно до сутності ключових компетентностей. 

Таблиця 1.1 

Зведена таблиця ключових компетентностей 
Класифіка-

ція 
ОЕСР 

Класифікація 
європейської 

комісії 
 

Класифікація 
Ради Європи 

Класифіка-
ція в 

рамках 
проекту 

„TUNING” 

Класифікація 
за І. Зимньою 

Класифікація 
українських 

педагогів 

Автономна 
дія 

Спілкування 
рідною мовою 

компетентності 
усного і 
письмового 
спілкування 

Системні 
(поєднання 
розуміння, 
сприйнятли 
вості та 
знань) 

Компетентнос-
ті, які 
стосуються 
самого себе як 
особистості, 
як суб’єкта 
життєдіяль-
ності 
(особистісні)  
 

Здоров’я-
зберігаюча 
компететність Спілкування 

іноземними 
мовами 
Засвоєння 
навичок 
вчитися 

здатність 
учитися все 
життя як 
основа 
безперервної 
підготовки в 
професійному 
плані, а також 
в особистому 
житті 

Уміння вчитися  
Почуття 
новаторства та 
підприєм-
ництва 

Інтерактив-
не 
використан-
ня засобів 

Математична 
грамотність та 
базові 
компетенції в 
науці та 
технології 

компетентності
, пов’язані з 
виникненням 
інформатив-
ного 
суспільства 

Інструмента
льні 
(когнітивні, 
методологіч
ні, 
технологічні 
та 
лінгвістичні 
здатності) 

Компетентнос-
ті, що 
стосуються 
діяльності 
людини, які 
проявляються 
у всіх її типах 
і формах 
(діяльнісні) 

Підприємницька 
компетентність 

Комп’ютерна 
грамотність 

Інформаційно-
комунікаційна 
компетентність  

Вміння  
функціону- 
вати в 
соціально 
гетероген-
них групах  

Соціальні та 
громадянські 
компетентності  

політичні та 
соціальні 
компетентності 

Міжособисті
сні 
(соціальна 
взаємодія та 
співпраця) 
 

Компетентнос
ті, що 
стосуються 
взаємодії 
людини з 
іншими 
людьми 
(комунікатив-
ні)  

Соціальна 
компетентність  

Обізнаність та 
здатність 
висловлював 
ти себе в 
культурній 
сфері 

компетентності 
життя в полі 
культур 
ному 
суспільстві 

Загально-
культурна 
компетентність 
Громадянська 
компетентність 
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Принципово важливим у контексті нашого дослідження є те, що всі 

ключові компетентності багатофункціональні, надпредметні, передбачають 

значний інтелектуальний розвиток, спираються на різні пізнавальні процеси.  

Якщо проаналізуємо наповнення груп компетентностей, 

запропонованих українськими науковцями, ми зможемо зазначити, що майже 

в кожній присутній певний елемент, який характеризує самостійну навчальну 

діяльність. Звичайно, вміння вчитися пов’язане з самостійною пізнавальною 

діяльністю, самоорганізацією та рефлексією, інформаційна компетентність 

відображає вміння самостійно шукати й обробляти інформацію, 

загальнокультурна компетентність передбачає оволодіння навичками 

саморозвитку впродовж життя та ін. Отже, слідом за науковцем 

В. Паламарчук підкреслюємо, що змістовними елементами ключових 

компетентностей є різні складові самостійної навчальної діяльності [206, с. 

173]. А зв’язок самостійної навчальної діяльності та самоосвітньої 

компетентності ми наводили вище. 

Аналізуючи різні підходи до класифікації ключових умінь із новими 

цілями шкільної освіти, О. Савченко робить висновок, що педагогічно 

доцільно виділити як об’єкт спеціального формування ключову 

компетентність „уміння учнів самостійно вчитися”. Цей термін означає 

універсальне поняття, „мета-уміння (мета – зверх, над), бо в розвиненому 

вигляді воно інтегрує психолого-особистісні характеристики учня зі 

змістовою та процесуальною основою учіння” [246, с.39]. Аналізуючи 

навчальну діяльність з позицій діяльнісного підходу, О. Савченко визначає 

вміння учня вчитися так: „Сам визначає мету діяльності або приймає 

поставлену вчителем; проявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових 

зусиль; організовує свою працю для досягнення результату; відбирає або 

знаходить потрібні знання, способи для розв’язання задачі; виконує в певній 

послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції; 

усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; має вміння та навички 

самоконтролю та самооцінки” [246, с. 40]. 
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Таким чином, разом з провідними науковцями, вважаємо самоосвітню 

компетентність однією з ключових, яка є системотвірною, тому що вона 

органічно поєднує у власному розвитку формування всіх інших компе-

тентностей, оскільки є не тільки ціллю, але й засобом ефективного розвитку 

особистості в процесі освіти. За твердженням О. Чеботарьової, самоосвітня 

компетентність є стрижневою, вона забезпечує змістовну та технологічну 

сторони професійного зростання майбутнього спеціаліста. „Вона є одним із 

проявів соціальної та професійної зрілості особистості” [297].   

Самоосвітня діяльність розглядається нами у контексті майбутньої 

професійної діяльності фахівця з кібербезпеки. Отже, вважаємо необхідним 

проаналізувати співвідношення самоосвітньої та професійної 

компетентностей. 

Для студентів-майбутніх фахівців з кібербезпеки проблема професійної 

самоосвіти є особливо актуальною, адже серед особливостей діяльності 

фахівців цього напряму підготовки є необхідність постійного поповнення 

власних знань, підвищення рівня професійної компетентності через постійні 

зміни в галузі інформаційних технологій. Активність і затребуваність у 

фаховій сфері залежатиме від здатності оновлювати вміння та знання 

протягом життя. Самоосвітня компетентність відіграє надзвичайно важливу 

роль у структурі професійної компетентності: здатність самостійно та 

постійно поповнювати професійні знання, розвивати свій світогляд та 

інтелектуальні якості наразі надзвичайно важливо. 

Академік Н. Ничкало пропонує таке визначення: „професійна 

компетентність – сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної 

професійної діяльності, уміння аналізувати, передбачати наслідки 

професійної діяльності, використовувати інформацію” [229, с. 23]. 

Погоджуємося із Л. Зубик у тому, що зміст поняття „професійна 

компетентність” слід трактувати так: здатність особистості здійснювати 

професійну діяльність на основі набутих знань, умінь, навичок, які сприяють 
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розвитку креативного потенціалу особистості, професійному саморозвитку та 

мають ознаки системності [107]. 

Найчастіше у структурі професійної компетентності науковці 

визначають такі складові:  

- оволодіння професійною діяльністю на достатньо високому рівні, 

здатність проектувати свій подальший шлях професійного зростання 

(спеціальна компетентність);  

- користування прийомами професійного спілкування та співпраці й 

усвідомлення соціальної відповідальності за результати своєї роботи 

(комунікативна та соціальна компетентність);  

- володіння прийомами особистісного самовираження й індивідуального 

саморозвитку в рамках професії, готовність до професійного зростання, 

позитивне ставлення до власної професійної діяльності загалом 

(індивідуальна компетентність).  

Сформованість цих видів компетентності означає зрілість людини в 

професійній сфері, що сприяє її особистісному становленню, визначає 

передумови її успішної професійної діяльності. 

Із наведеного легко побачити, що в основі спеціальної компетентності 

й індивідуальної компетентності як складових професійної компетентності 

лежить самоосвітня компетентність. Особливо це стосується інформаційних 

технологій взагалі, і кібербезпеки зокрема, оскільки успішність професійної 

діяльності вимагає від фахівця постійного та неперервного саморозвитку і 

самоосвіти. Причому не тільки у професійному аспекті, а й у моральному, 

духовному, соціальному аспектах [90]. 

Отже, самоосвітня компетентність майбутніх фахівців з кібербезпеки 

має розглядатися як компонент їхньої професійної кваліфікації, оскільки 

самоосвітня компетентність є більш вузьким поняттям, порівняно з 

професійною компетентністю, яка „передбачає процес розвитку фахівця від 

етапу становлення до етапу самовдосконалення, а самоосвітня 

компетентність передбачає постійне вдосконалення професійних і 
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особистісних знань, вмінь і навичок спеціаліста в галузі фахової діяльності” 

[119, с. 32]. Здібності до самостійної навчальної діяльності дозволять 

майбутнім фахівцям з кібербезпеки вільно орієнтуватися у освітньому, 

науковому, професійному й інформаційному середовищі, що, звичайно, 

украй важливе для підтримання та підвищення рівня їхньої конкуренто-

спроможності на ринку праці. Таким чином, професійна компетентність 

майбутніх фахівців з кібербезпеки передбачає реалізацію теоретичних знань 

у практичній професійній діяльності, здатність до саморозвитку впродовж 

життя, готовність до діяльності у різних сферах суспільства.  

Провідним для нашого дослідження є положення про те, що існує 

прямий зв’язок між розвитком самоосвітньої компетентності та професійним 

саморозвитком. Цей зв’язок аналізуємо у зв’язку з поняттям „професіогенез”. 

Він особливо важливий у контексті того, що на перших курсах майбутні 

фахівці з кібербезпеки вивчають дисципліни загальної та професійної 

підготовки, які переважно не відрізняються від дисциплін навчальних 

програм інших спеціальностей напряму „Інформаційні технології”. Отже, 

важливо довести, що самоосвітня компетентність, цілеспрямоване 

формування якої доцільно починати якомога раніше, стане активним 

чинником професіогенезу. У роботі дотримуємося визначення В. Гордієнко, 

Л. Копець, які під професіогенезом розуміють „розвиток особистості, зміни 

та перетворення її психологічної структури, зумовлені засвоєнням і 

здійсненням професійної діяльності” [73, c. 60]. Вони підкреслюють, що 

процес особистісного розвитку та становлення професіонала від початківця 

до творця залежить від історичного розвитку системи професій як 

соціального інституту, від існуючих освітніх систем, від соціально-

економічних умов здійснення професійної діяльності [73]. Під час аналізу 

поняття „професіогенез” науковці виявляють такі аспекти:  

1) виникнення та   розвиток системи професій як соціального інституту 

та процес формування історичних типів професіоналів (історичний 

професіогенез);  
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2) динаміка професійної діяльності індивідів і професійних груп при 

зміні соціально-економічних умов (соціально-економічний професіогенез);  

3) зміни професійної діяльності та професіоналів під впливом нових 

технологій, зокрема інформаційних (інформаційно-технологічний 

професіогенез);  

4) розвиток людини як професіонала від моменту самостійного та 

свідомого вибору професії до творчої самореалізації особистості 

(особистісний професіогенез) [73].  

Особистісний професіогенез, який аналізуємо у дослідженні, 

відбувається у двох напрямках:  

1) формування внутрішніх засобів професійної діяльності: спеціальних 

знань, умінь і навичок, необхідних і достатніх для певної предметної сфери, 

розвиток таких підструктур особистості, як мотивація професійної праці, 

професійні риси характеру, здатність до професійного спілкування, 

рефлексія, інтелектуально-творчі якості, адекватний індивідуальний стиль 

професійної діяльності залежно від психофізіологічних якостей; у процесі 

цього відбувається поступова структурна перебудова особистості та зростає 

її автономність під час вирішення професійних завдань;  

2) формування та засвоєння зовнішніх (соціальних) засобів професійної 

діяльності, що супроводжується накопиченням певних соціальних 

регуляторів у певному професійному співтоваристві; освоєння соціального 

простору професії, відповідних матеріалів та інформаційних засобів 

професійної діяльності. 

Ці два напрямки професіогенезу відповідають процесам формування 

внутрішньої та зовнішньої професійної ідентичності [73]. За визначенням 

науковців, результатом професіогенезу є професіоналізм, який визначається 

як інтегративна характеристика професійно зрілої особистості як суб’єкта 

діяльності, спілкування, праці. Професійна зрілість у свою чергу складається 

з соціальної зрілості (володіння правовими нормами, засобами спільної 

професійної діяльності, прийнятими в суспільстві прийомами професійного 
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спілкування тощо); особистісної зрілості (володіння засобами самовираження 

та саморозвитку, засобами протидії професійним деформаціям особистості); 

діяльнісної зрілості (володіння на високому рівні професійною діяльністю, 

засобами самореалізації та саморозвитку особистості в межах професії, 

здатність до творчих проявів своєї індивідуальності) [95]. Узагальнення 

психолого-педагогічного досвіду наукового осмислення професіогенезу 

дозволило Т. Кравчинській визначити цей феномен як складний, системний, 

неперервний процес активної взаємодії особистості та професійного 

середовища, що забезпечує ефективність професійної діяльності та є основою 

професійного саморозвитку та самовдосконалення фахівців [141].  

На основі дослідження поглядів науковців щодо питання 

професіогенезу вважаємо доречним зробити такі висновки: результатом 

професіогенезу є професіоналізм, який є характеристикою професійно зрілої 

особистості. А професійна зрілість неможлива без особистісного та 

професійного саморозвитку, засобом якого є самоосвіта. Відсутність або 

недостатня сформованість самоосвітньої компетентності призводить до 

накопичення ситуацій неуспіху, результатом чого є втрата інтересу до 

професії, зниження задоволення від фахової діяльності та, таким чином, 

мають негативний вплив на процес професіогенезу. Отже, цей взаємний 

зв’язок між самоосвітньою компетентністю та професіогенезом зумовлює 

актуалізацію необхідності формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців з кібербезпеки як готовності та здатності до 

самоосвітньої діяльності, яка буде сприяти інтенсифікації процесу фахової 

підготовки та буде основою професіогенезу. Тому навіть на початковому 

етапі навчання у ЗВО, коли спеціалізовані дисципліни не викладаються у 

великому обсязі, можна говорити про початок розвитку професіоналізму 

майбутніх фахівців, коли говоримо про цілеспрямований процес формування 

самоосвітньої компетентності.  

Розглянемо погляди деяких дослідників питань самоосвітньої 

компетентності щодо визначення її сутності.  
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Згідно з визначенням Н. Кубракової, самоосвітня компетентність – це 

„готовність особистості до самостійного, систематичного, цілеспрямованого 

пізнання дійсності, освоєння соціального досвіду людства, спрямованої на 

самореалізацію” [144]. У працях дослідниці О. Фоміної знаходимо таке 

визначення цього феномена: „якість особистості, що характеризує її здатність 

до систематичної, самостійно організовуваної пізнавальної діяльності, 

спрямованої на продовження власної освіти в загальнокультурному та 

професійному аспектах” [278]. Ці освітяни базують своє визначення на 

аспекті „готовність та здатність до дії”.  

За визначенням О. Чеботарьової, самоосвітня компетентність 

майбутнього фахівця – „інтегративна особистісна властивість, що 

характеризується емоційно-ціннісним ставленням до професійно-

особистісного саморозвитку та самоосвітньої діяльності, включає систему 

знань про способи її здійснення, суб’єктно-особистісний досвід творчого 

вирішення проблем самоосвітньої діяльності, готовність до розробки та 

реалізації її моделей і рефлексії результатів продуктивної діяльності. 

Самоосвітня компетентність є невід’ємною частиною професійної 

компетентності випускника закладу вищої освіти і показником успішності 

його професійно-особистісного розвитку” [297]. Ми повністю погоджуємося 

із визначенням дослідниці, адже воно має всі аспекти, які ми у дослідженні 

вважаємо важливими для розуміння сутності СК: інтегративність, емоційно-

ціннісне ставлення, теоретичні знання та практичний досвід, а також 

готовність до саморозвитку та рефлексії. 

Л. Соколова відносить самоосвітню компетентність до 

компетентностей високого рівня. На її думку, ця компетентність є 

невід’ємним компонентом загальної та професійної освіченості студента та 

включає такі вміння як оволодіння оригінальними джерелами професійної 

інформації, які належать до різних культур, відомостями, науковими 

поняттями, теоріями, концепціями, парадигмами з різних областей загальної 

та професійної культури, універсальними способами здійснення практичної, 
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теоретичної, дослідної діяльності [260]. Ми погоджуємося з важливістю 

постійного удосконалення теоретичної бази й універсальним характером 

способів здійснення дослідної діяльності, але також вважаємо, що іншим 

важливим аспектом є досвід ефективної самоосвітньої діяльності. 

У контексті аналізу науково-теоретичних підходів до сутності 

самоосвітньої компетентності, вважаємо доцільним навести висновок 

науковця І. Хворостенко про те, „що традиційно вміння вчитися у 

вітчизняній дидактиці зосереджувалося на формуванні в учнів 

загальнонавчальних умінь та навичок” [288]. Беручи до уваги перелік 

ключових компетентностей, визначений українськими педагогами, вона 

зазначає, що „ключову компетентність „уміння вчитись” слід розуміти як 

цілісне індивідуальне психологічне утворення, яке має кілька складників та 

інтегрує психолого-особистісні характеристики студента зі змістовою та 

процесуальною основою учіння і характеризується розвиненою навчальною 

діяльністю. Уміння вчитись добре розвивається за умови цілеспрямованого 

спеціального формування його кожного складника” [288]. Важливим, на 

нашу думку, у визначенні дослідниці є акцент на багатокомпонентності 

самоосвітньої компетентності та поєднанні психолого-особистісного аспекту 

із змістом і процесом діяльності навчання. Також вміння вчитись, на її думку, 

сприяє створенню досвіду ефективної діяльності, підвищенню рівня 

активності, ініціативи, більш ефективному використанню часових і 

навчальних ресурсів. Воно також забезпечує мобілізацію внутрішніх сил 

особистості у незнайомій пізнавальній або життєвій ситуації, яка дозволить 

не чекати на рішення, а самостійно шукати шляхи вирішення нестандартної 

проблеми, бо, за словами О. Савченко, „вміння вчитися змінює стиль 

мислення і життя особистості” [243, с.7]. 

На підставі аналізу актуальних досліджень і публікацій (Н. Бухлова, 

Т. Землінська, Н. Коваленко, І. Орлова, І. Преображенська, А. Радченко, 

Л. Чернікова, О. Фоміна та інші) і з’ясуванні вищенаведених особливостей 

самоосвіти в рамках цього дослідження нами визначено сутність 
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самоосвітньої компетентності сучасного фахівця як цілісної 

багатокомпонентної професійно значущої властивості індивіда, що 

відображає емоційну-ціннісну готовність і практично-технічну здатність до 

ефективної самоосвітньої діяльності, результатом якої є неперервні 

особистісні, соціальні та фахові самовдосконалення та саморозвиток.  

Але, розглядаючи у рамках нашого дослідження самоосвітню 

компетентність власне фахівців з кібербезпеки, вважаємо за необхідне 

підкреслити такий аспект діяльності фахівців цього напрямку, як морально-

етичний, адже, хоча будь-яка професійна діяльність має базуватися на таких 

принципах, у сфері ІТ, кібербезпеки зокрема, як показують дослідження, 

спостерігається тенденція „героїзувати” неетичні та навіть протизаконні дії. 

  Узагальнення поглядів учених на досліджуваний феномен та вивчення 

специфіки професійної діяльності фахівців з кібербезпеки дозволило нам 

сформулювати таке визначення: самоосвітня компетентність майбутніх 

фахівців з кібербезпеки є цілісною багатокомпонентною професійно 

значущою властивістю індивіда, що відображає емоційну-ціннісну 

готовність і практично-технічну здатність до ефективної самоосвітньої 

діяльності з метою неперервного вдосконалення теоретичної бази та 

практичних навичок у галузі кібербезпеки у світлі постійних науково-

технічних перетворень і  досвід відповідної діяльності на основі дотримання 

кодексу етичних норм у сфері кібербезпеки. 

Виходячи з наведеного визначення, формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки передбачає процес 

формування у студентів усвідомлення необхідності саморозвитку в 

особистісній і професійній сферах, готовності використання навичок 

самоосвіти відповідно до етичних норм, оволодіння вміннями та навичками 

організації самоосвітньої діяльності, здатності працювати з різноманітними 

джерелами фахової інформації задля набуття теоретичних знань і практичних 

навичок у сфері кібербезпеки, що здійснюється у процесі фахової підготовки 

у вищому навчальному закладі. 
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Процес формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з 

кібербезпеки орієнтований на розвиток інструментальної та психологічної 

готовності студентів не лише отримувати нові знання і вдосконалювати старі 

на основі досвіду самоосвітньої діяльності, але й практично застосовувати ці 

знання, вміння та навички. Самоосвітня компетентність майбутніх фахівців з 

кібербезпеки є комплексним феноменом і визначається особливостями 

фахової діяльності спеціалістів цього профілю. 

Для вирішення питань діагностики й ефективного формування 

самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця слід детально 

проаналізувати структуру цього феномена.  

Перш за все, вважаємо необхідним підкреслити, що немає єдиної 

термінологічної основи компонентів, які складають названу компетентність. 

Процес самоосвітньої діяльності студентів університету пов’язаний з 

процесом самовиховання і виступає як інструмент визначення та 

самовдосконалення особистості. Самоосвіта майбутнього кваліфікованого 

робітника є основою підвищення рівня його професійної компетентності, яка 

складається з удосконалення знань та узагальнення досвіду за допомогою 

цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Самостійна розумова праця, 

самовиховання, самоосвіта відіграють велику роль тому, що в них закладена 

активна, продуктивна та творча роль того, хто навчається. Професійна 

майстерність розвивається також шляхом досконалої організації 

самоосвітньої діяльності. А саме організація залежить від таких чинників, як 

мотиви самоосвіти, об’єктивна та суб’єктивна значущість навчального 

матеріалу, рівень теоретичної та практичної підготовки тих, хто навчається, 

ступінь оволодіння ними вміннями здійснювати самоосвітню роботу, 

фізіологічний та емоційний стан та ін. [47; 103; 161]. Дослідження багатьох 

науковців підтверджують, що компетентність є „діяльнісною 

характеристикою людини” [103]. Отже, компетентність має структурно 

відображати відповідну діяльність. А самоосвітня компетентність структурно 

повинна містити складові самоосвітньої діяльності. Для аналізу механізмів 
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формування самоосвітньої компетентності необхідно розглянути основні 

взаємозв’язки компонентів навчально-пізнавальної діяльності. 

Орієнтуючись на погляди В. Мільмана щодо структури діяльності 

[181], аналізуємо механізм формування самоосвітньої компетентності та 

виявляємо основні взаємозв’язки компонентів структури навчально-

пізнавальної діяльності. Базуючи власні погляди на аналізі діяльності з боку 

психології, цей учений вважав, що діяльність має таку структуру: „потpеба – 

мотив – об’єкт – мета – пpедмет – умови – засоби – склад – контpоль – оцiнка 

– пpодукт” [181]. Також він поєднав деякі компоненти в групи: „спонукальна 

(потpеба, мотив, об’єкт, мета); iнстpументальна (умови, засоби, склад); 

контpолююча (контpоль, оцiнка, пpодукт)” [181]. Якщо аналізувати 

структурні елементи самоосвітньої діяльності, треба підкреслити, що, 

насамперед, потреба є джерелом активності, бо саме процес задоволення 

потреб є активним, цілеспрямованим процесом оволодіння формою 

діяльності. За словами К. Платонова, потреба – це „психiчне явище 

відображення об’єктивної „потреби” організму в будь-чому... будучи 

внутpiшньою причиною активності особистості, вона частіше та виpазнiше 

вiд iнших психiчних явищ буває мотивом дiй i дiяльностi i частiше 

пеpеживається як емоцiї та почуття” [218, с. 98]. Потреба в самостійному 

оволодінні знаннями, коли зустрічається з об’єктом (навчальне завдання), 

„обпредмечується” ним і перетворюється на мотив самоосвітньої діяльності. 

С. Гончаренко визначає мотив (вiд лат. moveo – штовхаю) як спонукальну 

пpичину дiй i вчинкiв [72]. 

Учені підкреслюють, що паралельно з мотивом виникає мета – уявний 

результат, програма дій того, хто навчається. Важливим при цьому є 

цілепокладання як процес постановки суб’єктом завдань своєї діяльності 

[186]. Цілепокладання в самоосвітній діяльності має форму прийняття 

навчальних завдань, які перетворюються на навчальну задачу, яку в свою 

чергу має вирішувати учень [161]. Навчальне завдання – це комплекс вимог і 

умов, якi ставляться пеpед учнем i складають змiст пpедмету його 
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самоосвітньої дiяльностi. Можемо зробити висновок, що від сформованості 

та реалізації потреби в самоосвіті, мотиву та мети залежить і активність 

особистості в самостійному оволодінні знаннями, а їх розвиток відповідає 

розвитку компетентності як інтегративної властивості людини. Якщо мотив і 

мета збігаються, можна говорити про виникнення діяльності, інакше дія 

виникає як результат стимулювання [161]. Як і І. Мося вважаємо, що це 

положення є дуже важливим: адже формування компетентності має бути 

„пов’язане, насамперед, з уключенням студента у самоосвітню діяльність, де 

джерелом його активності є пізнавальна потреба, а не потреба-стимул” [186, 

с. 206]. Але,  разом із багатьма освітянами, ми згодні також з тим, що на 

початкових етапах формування самоосвітньої компетентності учнів варто 

застосовувати педагогічне стимулювання як засіб залучення майбутніх 

фахівців до самоосвітньої діяльності.  

З. Лук’янова виокремлює низку професійних вмінь, які, на її думку, 

входять до структури самоосвіти фахівців, зокрема постановку мети й 

усвідомлення змісту та засад поставлених задач; швидку орієнтацію в 

інформаційному просторі; самостійне критичне та творче мислення; 

розуміння шляхів вирішення проблем; володіння комунікативними 

навичками; вміння генерувати нові ідеї [164].  На думку П. Суханова [270], 

самоосвітня діяльність в сучасному суспільстві є одним з важливих умов 

розвитку особистості, її професійного та життєвого успіху, а також 

провідним завданням професійної підготовки сучасного спеціаліста. 

Науковець вважає, що самоосвітня діяльність має цілеспрямований характер 

та орієнтується на вміння визначати цілі та задачі самоосвітньої діяльності та 

на виокремлення мотиваційних настанов студентів, володіння ними 

основними способами самостійної роботи, що призводить до самооцінки 

досягнутих результатів. Усі ці складові формують вміння 

самовдосконалення.  

Ми вважаємо важливим виділити характеристики самоосвітньої 

компетентності як складного інтегративного особистісного утворення. За 
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висловом Е. Зеєра, базові компетентності є „багатофункціональними, 

багатомірними, надпредметними та міждисциплінарними” [102, с. 26]. 

Можна припустити, що самоосвітній компетентності, як одній з базових, теж 

притаманні аналогічні характеристики: її застосування під час розв’язання 

різноманітних проблем у професійній, соціальній та особистісній сфері 

віддзеркалює її багатофункціональність; комплексна структура цього 

феномена, яка містить пізнавальні, інструментальні, емоційні, мотиваційні й 

інші складові підтверджує її багатомірний характер; загальні принципи та 

засоби самоосвітньої діяльності характеризують її як надпредметне та 

міждисциплінарне явище.  

Цей перелік характеристик О. Щолок доповнює такими:  

„− універсальність (має широкий спектр та міру застосування); 

− об’ємність (є широкою концепцією в освіті та забезпечує зв’язок з 

актуальними проблемами з погляду особистості);  

− інтелектуальна насиченість (спирається на сформованість мислення, 

інтелектуальних вмінь, вимагає значного розумового розвитку);  

− інтегративність (мобілізує весь комплекс знань, умінь, досвіду, 

поведінкових відносин і цінностей для розв’язання конкретної ситуації);  

− дієвість і практико-орієнтованість (проявляється у здатності до дії, 

спрямовується на результативність діяльності фахівця в конкретних умовах);  

− соціальність (характеризує взаємодію людини із суспільством, 

формується та проявляється в соціумі)” [313]. 

І. Хворостенко, аналізуючи вміння вчитись як ключову компетентність, 

надає наступний перелік складових компонентів: мотиваційний (ставлення до 

навчання), змістовий (відомі й нові знання, вміння, навички), процесуальний 

(способи виконання діяльності на різному рівні складності). Ця структура 

вміння вчитись передбачає, що той, хто навчається: „сам визначає мету 

діяльності або приймає учителеву; проявляє зацікавленість навчанням, 

докладає вольових зусиль; організовує свою працю для досягнення 
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результату; відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання 

задачі; виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, 

прийоми, операції; усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; має 

уміння й навички самоконтролю та самооцінки” [288]. Хоча науковець не 

визначає цей феномен досілдження як самоосвітню компетентність, 

вважаємо цей погляд важливим для дослідження та розуміння сутності СК 

особливо у контексті підкреслення ролі вольових зусиль під час навчання, 

адже вважаємо емоційний аспект стрижневим для формування СК майбутніх 

фахівців із кібербезпеки. 

Н. Коваленко в своїй роботі визначає самоосвітню компетентність як 

сукупність складових і компонентів. Соціальна складова самоосвітньої 

компетентності особистості є віддзеркаленням потреб часу та конкретного 

суспільства (індустріального, інформаційного та ін.). Вона розвивається та 

реалізується від часу набуття соціального досвіду, передбачає використання 

засвоєних у процесі навчання знань, умінь, навичок у соціальному вимірі.  

Особистісна складова самоосвітньої компетентності пояснюється 

автором як готовність учнів до самостійного формування власної 

особистості, індивідуальності, вдосконалення в інтелектуальній сфері, що 

ґрунтується на вивченні своїх здібностей, індивідуальних особливостей [125, 

с. 127]. Ця складова розкриває особистісну значущість систематичного 

збагачення знань та інтелектуального вдосконалення, відповідальність за 

власний розвиток, становлення індивідуальності. 

Когнітивна складова самоосвітньої компетентності пояснює 

особливості пізнавальних процесів: пам’яті, уваги, уяви, представлення 

інформації, логічного мислення. Вона відображає вміння учнів, їхню 

готовність і здатність до  самостійного ухвалення рішень завдяки набутій 

системі знань про особливості організації самоосвітньої діяльності, а також 

інформаційному пошуку за умови усвідомлення власних здібностей, 

можливостей. Це також готовність і здатність учнів відповідати за свої 

рішення. 
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Діяльнісна складова, на думку автора, – це реалізація у процесі 

самостійної пізнавальної діяльності навчального набутку: розвинених 

інтелектуальних вмінь, загальноосвітніх знань, умінь і навичок організації 

самоосвітньої діяльності, самооцінки, ефективність роботи з інформацією 

[124, с. 73]. У процес реалізації діяльнісна та когнітивна складові утворюють 

здатність особистості до самостійного пізнання нею дійсності; до 

продуктивного, самостійного, систематичного, цілеспрямованого освоєння 

соціального досвіду людства, до інтелектуального самовдосконалення. 

Далі автор підкреслює, що якщо компетентність є діяльнісною 

характеристикою людини, то структурно вона має відображати відповідну 

діяльність. У структурі самоосвітньої компетентності особистості автор 

виокремлює такі компоненти: 1) мотиваційно-ціннісний (змістом якого є 

активність, прагнення, усвідомлене особистісне настановлення на 

самовдосконалення в інтелектуальній сфері); 2) організаційний (який 

передбачує чітку побудову самоосвітньої діяльності, цілеспрямованість, 

сконцентрованість, самокерування, саморефлексію у пізнавальній 

діяльності); 3) процесуальний (з такими аспектами, як самокерування 

пізнанням від мети до результату засобами самостійно організованої 

пізнавальної діяльності, дієвість знань, узагальненість умінь, самостійне їх 

набуття та вдосконалення); 4) інформаційний (готовність і здатність 

працювати з інформацією, інформаційними технологіями задля самоосвіти, 

самореалізації). Автор пояснює необхідність виокремлення інформаційного 

компонента на основі таких міркувань: 1) вміння здобування, обробляти, 

використовувати інформацію під час формування самоосвітньої 

компетентності є необхідними; 2) ці уміння у сучасному суспільстві є 

важливими; 3) слід враховувати соціокультурні особливості сільської 

місцевості, які не завжди сприяють створенню можливостей для достатнього 

розвитку потрібних умінь. Ефективність самоосвітньої діяльності 

забезпечується готовністю та здатністю особистості реалізовувати кожний 

компонент. Погоджуємося із науковцем у тому, що інформаційний 
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компонент є важливим для розуміння сутності СК, особливо для фахівців 

галузі нашого дослідження, але також вважаємо, що контроль ефективності 

та рефлексія є настільки важливими у структурі СК, що доцільно їх виділяти 

як окремий компонент та не розглядати їх як частини більш формального, на 

нашу думку, організаційного компоненту. 

О. Щолок також розглядає сутність компонентів самоосвітньої 

компетентності, вважаючи основою самоосвітню діяльність. Беручи до уваги 

багатомірність самоосвітньої компетентності, науковець виокремлює такі 

компоненти: мотиваційно-ціннісний, організаційний, процесуально-

інформаційний і контрольно-рефлексивний. За визначенням науковця, 

мотиваційно-ціннісний компонент включає внутрішню потребу у постійному 

оновленні та збагаченні знань, у самовдосконаленні, особистісні якості 

(наявність високого рівня активності, напруження пізнавальних, вольових та 

емоційних сил). Зміст організаційного компонента складають такі 

організаційно-управлінські (самоорганізаційні) вміння та навички, як 

„визначення мети, планування самоосвітньої діяльності, створення 

оптимальних умов для самоосвіти, володіння раціональними прийомами 

організації розумової праці, вибір найефективніших з них для конкретної 

ситуації, раціональне використання бюджету часу для виконання різних 

видів наміченої роботи” [313, с. 368]. Процесуально-інформаційний 

компонент поєднує „вміння здійснювати самостійне пізнання, розумно 

опрацьовувати інформаційні джерела, правильно й оперативно орієнтуватися 

в їх величезних об’ємах, обирати головне, відповідне цілям самоосвіти, 

внутрішнім потребам особи тощо” [313, с. 368]. У структурі контрольно-

рефлексивного компоненту дослідниця виділяє „критичний самоаналіз і 

самооцінку наявних знань та вмінь, їх співвіднесення з тими, що потрібні для 

розв’язання поставленої проблеми, забезпечення адекватного здійснення 

самоорганізації навчання, визначення якості отриманих знань, з’ясування 

ускладнень у виконанні самоосвітньої діяльності, самоконтроль на всіх її 

етапах з можливою подальшою регуляцією та самокорекцією, розробка 
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нових завдань для наступного циклу самоосвіти” [313, с. 368]. Також вона 

підкреслює, що всі компоненти компетентності слід розглядати як 

взаємопов’язані та взаємозалежні. 

Цей погляд на структуру самоосвітньої компетентності поділяє 

О. Кисельова, яка також називає серед складових самоосвітньої 

компетентності мотиваційно-ціннісний, організаційний, процесуально-

інформаційний та контрольно-рефлексивний компоненти [120], до розгляду 

яких перейдемо далі. 

Мотиваційно-ціннісний компонент, на думку дослідниці, відображає 

усвідомлення майбутнім фахівцем професійного самовдосконалення як 

особистісної та суспільної цінності, а також реальної можливості досягнення 

необхідного результату, внутрішню потребу в самоосвіті та позитивну 

мотивацію, розвинені емоційно-вольові якості необхідні для подолання 

труднощів тощо. Значення цієї складової важко переоцінити, адже лише 

розуміючи значимість самоосвітньої компетентності, результати її реалізації 

студент, а потім фахівець, буде демонструвати готовність до самоосвіти 

впродовж життя та свідомо прагнути особистісного та професійного 

вдосконалення.   

Організаційний компонент поєднує уміння визначати мету самоосвіти 

(коротко- та довгострокову), уміння раціонального планування самоосвітньої 

діяльності (самостійно визначати джерела інформації, заплановані терміни 

виконання завдання, прогнозувати процес та результати) та організаційні 

уміння (будувати власний самоосвітній напрямок з урахуванням власних 

потреб та здібностей, використовувати найбільш ефективні форми та методи, 

контролювати час тощо). 

До процесуально-інформаційного компоненту входять такі вміння: 

інформаційно-пошукові (уміння адекватно підбирати й ефективно 

застосовувати інформаційно-пошукові інструменти), інформаційно-

аналітичні (уміння аналізу, систематизації, оцінювання достовірності та 

релевантності інформації тощо), технологічні (уміння ефективного 
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використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для аналізу, 

інтегрування й інших видів опрацювання різноманітної інформації, 

створення інформаційних продуктів тощо). Цей компонент (когнітивний) є 

знаннєвою базою вмінь і навичок самоосвіти.  

Контрольно-рефлексивний компонент, за баченням дослідниці, поєднує 

вміння здійснювати рефлексію і самоконтроль (аналізувати, коригувати, 

прогнозувати й оцінювати власну самоосвітню діяльність, розробляти 

подальші завдання з урахуванням досвіду власної самоосвіти).  

На основі аналізу поглядів науковців щодо структури СК фахівців 

різного профілю погоджуємося із варіантом структури, запропонованим 

О. Кисельовою, О. Щолок та ін., та вважаємо, що наступні складники у 

сукупності складають структуру СК саме фахівців з кібербезпеки: ціннісно-

мотиваційний, процесуально-інформаційний, організаційний та контрольно-

рефлексивний, кожен з яких містить науково-обґрунтовану, систематизовану 

та структуровану сукупність теоретичних положень (знань) та відповідних 

видів, форм, методів діяльності (умінь), що повинні забезпечити ефективну 

реалізацію кожного складника відповідно до професійного фаху людини.  

Складники самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з 

кібербезпеки містять знання та вміння, що дозволяють студентам 

здійснювати пізнавально-пошукову діяльність з метою професійно-

особистісного саморозвитку та формувати особистий стиль самоосвітньої 

діяльності на основі ефективного досвіду самостійних досягнень. Вони також 

мають за мету перетворити самоосвіту на спосіб життя. 

Зміст ціннісно-мотиваційного складника передбачає досвід 

усвідомлення потреби студента у професійному самовдосконаленні, 

наявність ціннісних орієнтацій особистості на оволодіння знаннями, 

розвинуті пізнавальні мотиви; уміння емоційно переживати й осмислювати 

ціннісні орієнтації на отримання нового знання; наявність настанови на 

інтелектуальний саморозвиток, усвідомлення тим, хто навчається, самоосвіти 

як особистісно та суспільно значущої діяльності; самоцінність знання 
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етичних норм професійної діяльності фахівців з кібербезпеки. Цей складник 

ставить за мету спонукати студентів до процесу самоосвіти, виховувати 

ціннісне ставлення до професійної самоосвітньої діяльності з огляду на 

етичні норми кібербезпеки, а також формування системи цінностей, що 

дають змогу студентам майбутнім фахівцям з кібербезпеки розглядати 

самоосвіту як ключ до професійного успіху, тобто орієнтації у сучасному 

постійно змінному професійному середовищі. Мотиваційна функція цього 

складника виконує стимулювання самоосвітньої діяльності студента. А 

аксіологічна функція полягає у формуванні ціннісного ставлення до процесу 

самоосвіти, готовності до постійного професійного самовдосконалення, на 

основі чого відбувається розвиток стійкого інтересу до професійного 

зростання у майбутньому.  

Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки 

полягає в тому, що студенти повинні знати про негативний побічний ефект 

використання інформаційних технологій. Це вимагає від навчального 

процесу виховання високих моральних якостей майбутнього фахівця, а також 

ціннісного ставлення до етичних норм у професійній або соціальній 

діяльності.  

Про актуальність завдання формування ціннісного ставлення до 

морально-етичних норм професійної діяльності свідчить статистика 

порушення законодавства фахівцями інформаційної та кібернетичної 

безпеки. Це підтверджується і соціологічними дослідженнями. Г. Маклаков, 

наводячи дані тестування 125 студентів ЗВО м. Севастополь спеціальностей 

„Комп’ютерні системи і мережі”, „Системи захисту від несанкціонованого 

доступу”, „Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”, 

підкреслював не тільки вкрай низький рівень знань інформаційного 

законодавства, але й достатньо лояльне ставлення до його порушення. 

Найбільш тривожним, на думку науковця, є той факт, що мотивацією 

студентів до вибору спеціальності у 17% було бажання вивчати методи 

здійснення комп’ютерних злочинів з метою заробітку на „зломі” інформації, 



76 
 

а 13% допускали можливість здійснення протиправних діянь при 

необхідності помститися кривднику. Науковець підкреслює, що частина 

студентів вирішили навчатися технологіям захисту інформації для 

здійснення комп’ютерних злочинів [166]. 

Згідно зі звітом міжнародного проекту „Освітні програми з 

кібербезпеки 2017. Методичні вказівки до ступеневих програм вищої освіти з 

кібербезпеки” [327, с.18] однією з характеристик будь-якої освітньої 

програми з кібербезпеки повинен бути акцент на етичну поведінку та 

професійну відповідальність, пов’язану із діяльністю у цій галузі. Майбутній 

фахівець повинен розмірковувати про наслідки рішень, пов’язаних із 

професійною діяльністю (концепція „якщо ти можеш це зробити, це не 

значить, що тобі слід це робити”), знати закони та стандарти, а також етичні 

цінності соціального контексту фахової  сфери, знати про відповідальність за 

невиконання правил, політики або етичних норм кібербезпеки, уміти 

застосовувати моделі морального оцінювання етичних дилем як на 

індивідуальному, так і на груповому рівнях. Автори методичних вказівок 

наголошують, що студенти повинні не тільки знайомитися з існуючими 

Кодексами етичних норм та професійної поведінки (наприклад, Асоціації з 

обчислювальної техніки), але і повинні сформувати етичне професійне 

мислення як цінність та мотивацію майбутньої професійної діяльності.  

Вважаємо, що морально-етичний аспект освіти майбутніх фахівців з 

кібербезпеки є вкрай важливим і повинен братися до уваги під час 

викладання всіх дисциплін цього курсу. Нижче наведемо запропонований 

„Міжнародною федерацією з інформаційних технологій” (IFIT) інваріантний 

набір моральний установок, на які повинні орієнтуватися освітні програми: 

1) не використовувати комп’ютер з метою шкоди іншим людям; 

2) не створювати перешкод і не втручатися в роботу інших 

користувачів комп’ютерних мереж; 

3) не користуватися файлами, не призначеними для вільного 

використання; 
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4) не використовувати комп’ютер для злодійства; 

5) не використовувати комп’ютер для поширення помилкової 

інформації; 

6) не використовувати крадене програмне забезпечення; 

7) не привласнювати чужу інтелектуальну власність; 

8) не використовувати комп’ютерне устаткування або мережеві 

ресурси без дозволу або відповідної компенсації; 

9) думати про можливі суспільні наслідки програм, які Ви пишете, 

або систем які Ви розробляєте; 

10) використовувати комп’ютер із самообмеженнями, які 

показують Вашу люб’язність і повагу до інших людей [334].  

Такі особистісні якості студента, як толерантність, активність, 

постійний пошук нових знань, варіативність мислення, передбачення 

наслідків діяльності, етичність використання інформації, самоконтроль, 

морально-психологічна стійкість, які базуються на загальнолюдських 

гуманістичних цінностях, у процесі навчання повинні трансформуватися у 

професійні цінності та якості, що, у свою чергу, стане умовою зменшення 

негативного впливу від застосування кібертехнологій [227]. 

Тільки якщо ті, хто навчаються, володіють сукупністю способів і 

прийомів роботи з інформаційними джерелами та вміннями їх реалізувати 

безпосередньо в самоосвітній діяльності, вони можуть ефективно 

здійснювати самоосвіту і відповідно розвивати самоосвітню компетентність. 

У звіті „Компетентнісна модель для спеціальності Кібербезпека” 

американського відділу з організації кадрової роботи [327] серед загальних 

компетентностей виділено такі: інформаційний менеджмент (ідентифікує 

потребу; знає де та як знайти інформацію; організовує інформацію або 

системи управління інформацією); вирішення проблем (ідентифікує 

проблеми, визначає точність і доречність інформації, використовує здорові 

судження для пошуку та оцінки альтернатив та рекомендацій). Вважаємо, що 

ці аспекти самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки 
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доцільно поєднати у процесуально-інформаційний складник, який, таким 

чином, передбачає знання та навички вибору відповідних видів і прийомів 

самостійної роботи, потребу в інформації про нові знання, пошук інформації 

з метою саморозвитку, володіння студентом „умінням навчатися”, уміння 

мобілізувати знання та досвід для набуття нових знань. Він має за мету 

виявлення необхідності поповнення професійних знань, формування 

здатності ефективної орієнтації у інформаційному середовищі та формування 

досвіду самоосвітньої діяльності. Процесуально-інформаційний складник є 

сукупністю таких вмінь, як інформаційно-пошукові та дослідницькі (пошук і 

відбір необхідної інформації, оцінювання достовірності джерела); аналітичні 

(володіння культурою мислення, інтерпретація інформації із вітчизняних і 

зарубіжних джерел; аналіз даних, комп’ютерних систем) і технологічні 

(використання технологічної бази для досягнення мети самоосвітньої 

діяльності). Процесуально-інформаційний складник перетворює пізнавальну 

мету на результат за допомогою засобів самостійної пізнавальної діяльності. 

І саме цей складник надає набутим знанням, навичкам та умінням 

діяльнісного характеру, що призводить до формування у студентів не тільки 

уміння самостійно мислити, але й уміння самостійно діяти. Цей складник 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки виконує 

- гностичну функцію, яка полягає у накопиченні й отриманні нових 

знань або подоланні прогалин у сфері професійної діяльності; 

- технологічну (інструментальну) функцію, яка відповідає за 

забезпечення студента інструментарієм самоосвітньої діяльності; 

- прагматичну функцію створення умов для реалізації потреби студентів 

у нових знаннях. 

Ефективність самоосвітньої діяльності напряму залежить від умінь 

планування, координації, самоуправління у процесі самостійної навчально-

пізнавальної діяльності. У звіті „Компетентнісна модель для спеціальності 

Кібербезпека” цікавою у контексті дослідження цього питання є здатність 

планування (організовує роботу, визначає пріоритети та вимоги до джерела, 
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визначає коротко- та довгострокові цілі та стратегії для їх досягнення). Ці 

здатності особистості в структурі самоосвітньої компетентності визначаємо 

як такі, що входять до організаційного складника. Він виконує організаційну 

функцію, яка передбачає планування, прогнозування та проектування 

пізнавально-пошукової діяльності, а також покликаний сформувати навички 

студентів у організації процесу самовдосконалення. Оскільки цей складник 

відповідає за результативність реалізації самоосвітнього процесу, він 

охоплює такі вміння, як стратегічні (формулювання ефективної 

короткострокової та довгострокової стратегії саморозвитку; визначення цілей 

і пріоритетів; вивчення потенційних загроз та можливостей) та організаційні 

(раціональне планування та прогнозування дій, виділення адекватного часу 

на виконання завдань, вибір джерел інформації й оптимальних методів і 

форм самоосвіти, уміння раціонально та ефективно організовувати робоче 

місце та уміння забезпечувати розвиток організаційних навичок СД). 

Майбутні фахівці з кібербезпеки мають бути спроможні ефективно 

розподіляти та раціонально використовувати наявні ресурси для ефективної 

організації процесу самоосвіти; розробляти власні програми саморозвитку; 

проводити дослідну роботу з фахових питань згідно з існуючими завданнями 

або розробленою власною програмою. 

У звіті „Компетентнісна модель для спеціальності Кібербезпека” 

автори виділяють здатність оцінювання, яка містить моніторинг прогресу й 

оцінку результатів. На нашу думку, ця здатність є одним із провідних 

аспектів самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки, 

адже вона пов’язана з пізнавальною самостійністю, ініціативністю, 

відповідальністю, науковим мисленням, натхненням особистості. Тому 

вважаємо доцільним виділити цей аспект самоосвітньої діяльності у 

контрольно-рефлексивний складник. Цей складник відображає оцінне 

ставлення тих, хто навчається, до процесу самоосвітньої діяльності та її 

результатів і передбачає вміння виявляти вже виконані позитивні та 

негативні дії в своїй самоосвітній діяльності, аналізувати та оцінювати, чому 
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щось не вдалося зробити, порівнювати досягнуті результати з запланованими 

тощо. Це оцінювання студентами свого досвіду сприяє формуванню навичок 

саморефлексії. Рефлексивна діяльність вдосконалюється у процесі навчання 

у ЗВО та дає змогу формувати навички самооцінки, самокерування та 

корекції подальших дій відповідно до висновків самоаналізу. Моніторингова 

функція реалізується за рахунок контролю процесу самоосвітньої діяльності 

та забезпечує критичне оцінювання власних результатів. Завдяки 

моніторингу отримується інформація про рівень сформованості 

самоосвітньої компетентності за рахунок встановленого зворотного зв’язку. 

Цей складник самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з 

кібербезпеки поєднує такі вміння, як оціночні (аналіз, оцінка та 

самоконтроль отриманих результатів), коригуючі та прогнозуючі (уміння 

використовувати негативний і позитивний досвід для корекції подальшої 

самоосвітньої діяльності). Сформованість зазначених умінь забезпечить 

готовність студентів обирати засоби контролю вирішення завдання 

самоосвітньої діяльності, критично оцінювати власні досягнення та 

результати, отримані в  процесі саморозвитку; виявляти й аналізувати 

невдалий досвід самоосвітньої діяльності, знаходячи шляхи подолання 

недоліків у майбутньому; розробляти напрямки подальшого процесу 

професійного й особистісного саморозвитку. 

Структурні складники самоосвітньої компетентності майбутніх 

фахівців з кібербезпеки та їхні характеристики наведемо у таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Структура самоосвітньої компетентності  

майбутніх фахівців з кібербезпеки 
Самоосвітня компетентність майбутніх фахівців з кібербезпеки 

Ціннісно-
мотиваційний 
складник 

Процесуально-
інформаційний 
складник 

Організаційний 
складник 

Контрольно-
рефлексивний 
складник 

Мета: спонукати 
студентів до процесу 
самоосвіти 
Виховувати ціннісне 
ставлення до 
професійної 
самоосвітньої 
діяльності з огляду на 
етичні норми 
кібербезпеки 

Мета: навчити 
шукати необхідну 
інформацію, 
працювати з 
джерелами 
інформації, 
критично оцінювати 
отриману 
інформацію 

Мета: 
формувати 
вміння 
організувати та 
планувати 
самоосвітню 
діяльність 

Мета: контролювати 
самоосвітній процес та 
аналізувати результати 

Уміння:  
- когнітивні 
- інтелектуальні 
- оціночні 

Уміння:  
-інформаційно-
пошукові 
- аналітичні 
- дослідницькі 
- технологічні 

Уміння:  
- організаційні 
- стратегічні 

Уміння: 
- оціночні 
- коригуючі 
- прогнозування 

Зміст:  
- досвід усвідомлення 
потреби у 
професійному 
самовдосконаленні  
- уміння емоційно 
переживати й 
осмислювати ціннісні 
орієнтації на 
отримання нового 
знання 
- самоцінність знання 
етичних норм 
професійної 
діяльності фахівця з 
кібербезпеки 

Зміст:  
 - знання шляхів 

отримання 
теоретично 
значущої фахової 
інформації, уміння її 
аналізувати та 
систематизувати 

 - знання 
інструментарію 
самоосвітньої 
діяльності 

Зміст: 
- уміння 
визначати цілі, 
пріоритети, 
загрози та 
потенційні 
можливості 
самоосвітньої 
діяльності; 
- уміння 
забезпечувати 
розвиток 
організаційних 
навичок 
самоосвітньої 
діяльності 

Зміст: 
- уміння оцінювати та 
самоконтролювати 
результати СД;  
- уміння 
використовувати 
негативний і 
позитивний досвід для 
корекції подальшої 
самоосвітньої 
діяльності 

Функція: мотиваційна, 
аксіологічна 

Функція: 
гностична, 
технологічна 
(інструментальна), 
прагматична 

Функція:  
організаційна 

Функція: 
моніторингова 

 

Отже, визначені складники самоосвітньої компетентності мають бути 

орієнтиром для розробки критеріально-діагностичного апарату дослідження 
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та спрямування наукового пошуку на обґрунтування теоретичних і 

методичних аспектів формування цієї важливої властивості особистості 

майбутнього кваліфікованого робітника.   

Таким чином, посилення ролі самоосвітньої діяльності у сучасній освіті 

викликане перенесенням акцентів у процесі навчання „з викладання на 

учіння”, організацією викладання „не як трансляції інформації, а як 

фасилітації (активізацію, забезпечення та підтримку) процесу осмисленого 

учіння” [262, с. 272-273]. Саме тому самоосвітня компетентність майбутніх 

фахівців з кібербезпеки є однією з найважливіших засад технічної освіти 

загалом.  

Подальшим кроком для розробки педагогічних умов формування 

самоосвітньої компетентності студентів майбутніх фахівців з кібербезпеки 

буде визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості відповідних 

складників. Тому необхідно скласти діагностичну компонентно-рівневу 

структуру, яка буде основою формувального етапу експерименту. Ця 

структура також використовується для перевірки ефективності виявлених і 

теоретично обґрунтованих педагогічних умов формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки.   

Кожен із складників самоосвітньої компетентності характеризується 

критеріальними показниками, які свідчитимуть про певний рівень цієї 

компетентності. І, перш за все, вважаємо за потрібне визначитися з 

поняттями „критерій” і „показник”.  

У словнику професійної освіти критерій визначається як показник, на 

підставі якого формується оцінка якості об’єкта, процесу, мірило такої 

оцінки [55, с.144]. Рівень визначається у цьому ж словнику як „ступінь 

оволодіння змістом навчання, вимірювач досягнутої в навчанні майстерності 

оволодіння діяльністю, представленої в цьому змісті навчання; характеризує 

складність розв’язуваних людиною завдань” [55]. Тлумачний словник 

української мови визначає поняття „критерій” (від грец. Criterion – засіб 

судження) як підставу для оцінки, визначення або визначення класифікації 
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чогось, мірило [275, с. 361]. В Енциклопедії освіти знаходимо таке 

визначення поняття „критерій” – „низка ознак, на підставі яких здійснюється 

визначення, класифікація й оцінка певного явища або діяльності” [101, 

с. 336]. 

У педагогічній теорії та практиці виділяються такі загальні вимоги до 

визначення та обґрунтування критеріїв:  

1) „критерії повинні відображати основні закономірності 

функціонування та розвитку аналізованого явища;  

2) за допомогою критеріїв повинні встановлюватися зв’язки між усіма 

компонентами аналізованого явища;  

3) критерії повинні розкриватися через показники, за якими можна 

судити про більший або менший ступінь вираженості цього критерію;  

4) критерії повинні відображати динаміку вимірюваної якості в часі та 

просторі;  

5) якісні показники повинні виступати в єдності з кількісними та 

доповнювати один одного” [136, с. 138]. 

Щодо змісту поняття „показник”, то у Новому тлумачному словнику 

української мови надається така дефініція: „свідчення, доказ, ознака чого-

небудь; наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу; дані про 

досягнення чого-небудь” [193, с.144]. На думку науковця А. Батаршева, 

критерій – це „загальна характеристика досліджуваного об’єкта, а показник 

визначає засоби якісної та кількісної оцінки критеріїв” [24]. У нашому 

досліджені спираємося на позицію А. Батаршева, Ю. Тюннікова, 

М. Мазниченка [281, с.144], В. Галузяка [64], С. Гончаренка [72] та ін., які 

вважають, що поняття „критерій” значно ширше, ніж поняття „показник”, 

отже, показник є складовою критерію. У конкретних показниках виявляється 

якісна сформованість критеріїв. За допомогою критеріїв і показників 

здійснюється оцінка умов, процесу та результату певного виду діяльності, що 

відповідають поставленим цілям [24]. Отже, на основі критеріїв 

сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з 



84 
 

кібербезпеки здійснюємо оцінку готовності студентів до здійснення 

самоосвітньої діяльності, а за допомогою показників проводимо вивчення 

цих критеріїв та кількісні та якісні вимірювання рівня сформованості 

самоосвітньої компетентності.  

В основі розв’язання проблеми визначення критеріїв та рівнів 

самоосвітньої компетентності лежить методологічний принцип 

об’єктивності, який передбачає максимальну однозначність і надійність 

результатів дослідження. Тому вважаємо за доцільне як критерії 

сформованості самоосвітньої компетентності використовувати комплексний 

показник, який є системою відображення сформованості кожного зі 

складників цієї компетентності: ціннісно-мотиваційного, процесуально-

інформаційного, організаційного та контрольно-рефлексивного. Отже, 

розуміючи самоосвітню компетентність як складний та системний феномен, 

найбільш прийнятними критеріями формування СК майбутніх фахівців з 

кібербезпеки вважаємо такі: 

 - особистісний; 

 - прагматичний; 

 - організаційний; 

 - рефлексивний. 

На нашу думку, ці критерії відповідають основним вимогам визначення 

та обґрунтування, адже вони мають універсалізований характер і 

відображають цілісність і системність процесу формування СК. Далі 

наведемо таблицю критеріїв та показників рівнів сформованості 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки (табл. 1.3).   
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Таблиця 1.3.  

Критерії та показники рівнів сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки 
Складники Критерії  Характеристики  Показники 
Ціннісно-
мотиваційни
й 

Особистісний  
 

Передбачає 
усвідомлення 
значущості СД для 
особистісного 
зростання та для 
суспільства, наявність 
прагнення до СД і 
ціннісних, моральних 
установок 
самоосвітньої 
діяльності 

-інноваційна й гуманістична 
спрямованість особистості 
-усвідомлення СК як 
професійної цінності 
-здатність до емоційного 
переживання цінностей змісту 
СД 
-сформованість мотивів 
професійного саморозвитку 
засобами самоосвіти 
-наявність установок на 
самоосвітні дії у напрямі 
оволодіння знаннями і 
уміннями з кібербезпеки 
-ціннісне ставлення до етичного 
складника СД фахівців з 
кібербезпеки 

Процесуальн
о-
інформацій-
ний  

Прагматични
й  

Визначає ступінь 
оволодіння значущою 
для кібербезпеки 
самоосвітньою 
компетентністю  

-рівень розвиненості системи 
знань про методологію та 
теорію СД 
-уміння реалізовувати методи 
СД відповідно до професійних 
та особистісних потреб 
-володіння сучасними 
інформаційними технологіями 
- уміння працювати з 
паперовими та електронними 
джерелами інформації 

Організацій-
ний  

Організаційни
й  

Відображає рівень 
оволодіння вміннями 
зовнішньої та 
внутрішньої 
організації СД 

-уміння здійснювати 
самоорганізацію виконання СД 
-уміння планувати СД 
-уміння здійснювати 
цілепокладання СД 
-уміння самоорганізовувати 
процес самостимулювання СД 

Контрольно-
рефлексивни
й  

Рефлексивний Передбачає здатність 
до рефлексії 
становлення як 
суб’єкта СД, 
моніторинг її 
проміжних і кінцевих 
результатів 

-ступінь оволодіння уміннями 
та навичками переосмислення 
перебігу та результатів СД 
-уміння здійснювати 
моніторинг якості самоосвітніх 
дій та їх результатів і 
відповідну корекцію методів і 
прийомів 
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Отже, за виділеними нами чотирма критеріями можливо оцінити 

наявність кожного із складників СК і за отриманими оцінками зробити 

висновок щодо сформованості СК майбутніх фахівців з кібербезпеки. 

Визначаючи рівні самоосвітньої компетентності, під цим феноменом 

розуміємо „діалектичний характер процесу розвитку, що дає змогу пізнати 

предмет у всьому його різноманітті властивостей, зв’язків, відносин” [210]. 

За результатами кількісного й якісного аналізу рівнів сформованості 

складників самоосвітньої компетентності студентів вважаємо за доцільне 

виділити наступні три рівні сформованості самоосвітньої компетентності: 

низький, середній та високий.  

Студенти з високим рівнем сформованості самоосвітньої 

компетентності характеризуються як такі, що мають сформоване ціннісне 

ставлення до самоосвітньої діяльності, стійку спрямованість на пізнання, 

усвідомлення важливості самоосвітньої діяльності для професійного 

самовдосконалення, розуміння сутності самоосвітньої компетентності й 

усвідомлення її як професійної цінності, допитливість як прагнення до 

глибшого пізнання, стійкий пізнавальний інтерес, високу пізнавальну 

активність, прагнення постійно поповнювати знання та вдосконалюватися, 

усвідомлене оволодіння засобами здійснення самоосвітньої діяльності, 

сформованість внутрішніх мотивів самоосвітньої діяльності, потребу 

поглиблено вивчати предмети, наявність професійної орієнтації навчальних 

інтересів, орієнтацію на навчання впродовж життя, соціальні орієнтації 

самоосвітньої діяльності, усвідомлення необхідності виконувати професійну 

та самоосвітню діяльність відповідно до морально-етичних норм, високий 

рівень усвідомлення та використання набутих знань під час самоосвітньої 

діяльності, достатній рівень знань про засоби самостійного пізнання та 

конструювання самоосвітньої діяльності, коректне визначення сутності 

проблеми, усвідомлення наявного апарату для вирішення проблеми, високий 

рівень розвиненості інтелектуальних вмінь (синтез, узагальнення, 

систематизація, класифікація та ін.), достатні знання про специфіку 
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самоосвітньої діяльності фахівця з кібербезпеки, сформоване вміння 

самостійної оцінки якості інформації та інформаційних джерел, здатність 

обирати доречні для певного завдання джерела та працювати зі складними 

джерелами інформації, систематичне використання ІТ для самоосвіти, знання 

про етичні норми кібербезпеки, сформовані уміння визначати й утримувати 

цілі самоосвітньої діяльності відповідно до професійних та особистих 

потреб, прогнозувати результати, чіткість та адекватність уявлення кінцевого 

результату, систематичний характер планування самоосвітньої діяльності, 

наявність власних стратегій і програм самоосвіти, відсутність зайвих кроків 

під час вирішення завдань самоосвіти, адекватний контроль співвідношення 

результатів із завданнями, навички розробки алгоритму самоосвітньої 

діяльності, самостійність під час організації самоосвітньої діяльності, уміння 

саморегуляції та самоконтролю під час здійснення самоосвітньої діяльності, 

наявність стійкого бажання здійснювати рефлексію та наявність стійкого 

інтересу до саморозвитку, усвідомлення категорії „рефлексія” та особливості 

реалізації рефлексії в особистому та професійному житті, відсутність 

труднощів під час самоаналізу самоосвітньої діяльності, високий рівень 

сформованості вмінь самопізнання, самоаналізу та контролю самоосвітньої 

діяльності, здатність швидко надавати нові ідеї та знаходити нестандартні 

рішення, адекватну оцінку результатів самоосвітньої діяльності та їх 

співвідношення з професійними вимогами, творчий аналіз самоосвітньої 

діяльності та швидка корекція результатів самоосвітньої діяльності на основі 

самооцінки, системність та послідовність рефлексивних дій. 

Студенти з середнім рівнем сформованості СК мають позитивне, але 

нестійке ставлення до самоосвітньої діяльності, не повне усвідомлення СК як 

професійної цінності, зацікавленість в об’єкті, але не у процесі пізнання, 

неповне усвідомлення важливості самоосвітньої діяльності для професійного 

самовдосконалення, зумовленість самоосвітньої діяльності внутрішніми 

мотивами у деяких випадках, домінування зовнішніх мотивів самоосвітньої 

діяльності, розуміння самоосвітньої діяльності як засобу реалізації особистих 
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і професійних планів, допитливість як прояв інтересу до більш глибокого 

пізнання матеріалу, несистематичне прагнення до задоволення потреби в 

знаннях та неповне усвідомлення необхідності здійснювати професійну та 

самоосвітню діяльність відповідно до морально-етичних норм, часткове 

усвідомлення та використання набутих знань під час самоосвітньої 

діяльності, базові знання про засоби самостійного пізнання, невпевненість 

під час визначення сутності проблеми, часткове усвідомлення наявного 

апарату для вирішення проблеми, середній рівень розвиненості 

інтелектуальних вмінь (синтез, узагальнення, систематизація, класифікація та 

ін.), фрагментарні знання про специфіку самоосвітньої діяльності фахівця з 

кібербезпеки, у більшості випадків адекватна самостійна оцінка якості 

інформації й інформаційних джерел, здійснення розширеного пошуку за 

допомогою декількох джерел, достатнє використання ІТ під час 

самоосвітньої діяльності, знання етичних норм діяльності фахівця з 

кібербезпеки, нестійкі вміння визначати й утримувати цілі самоосвітньої 

діяльності відповідно до професійних та особистих потреб, прогнозувати 

результати, середній рівень сформованості вмінь практичного застосування 

засобів і методів самоосвітньої діяльності, але труднощі з вибором найбільш 

ефективного для досягнення визначеної цілі, потребу в зовнішньому 

коригуванні та контролі цього вибору, випадки недоцільного використання 

часу, у більшості випадків систематичний характер роботи, деякі утруднення 

під час організації самоосвітньої діяльності, значний рівень самостійності у 

плануванні самоосвітньої діяльності, мінімальну кількість недоцільних 

кроків під час вирішення завдань самоосвіти, часткові навички розробки 

алгоритму самоосвітньої діяльності, мінімальну невідповідність наявних 

результатів запланованим, фрагментарну потребу в зовнішній допомозі 

організувати самоосвітню діяльність, недостатню сформованість умінь 

саморегуляції та самоконтролю під час здійснення самоосвітньої діяльності, 

бажання здійснювати рефлексію та інтерес до саморозвитку, але труднощі у 

самостійному визначенні напрямків та методів саморозвитку, базові знання 
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про категорію „рефлексія” та її функції, незначні труднощі під час 

самоаналізу самоосвітньої діяльності, достатню сформованість умінь 

самопізнання, самоаналізу та контролю самоосвітньої діяльності, здатність у 

більшості випадків гнучко реагувати на контекст самоосвітньої діяльності, 

адекватну оцінку результатів самоосвітньої діяльності, деякі труднощі з 

корекцією результатів власної самоосвітньої діяльності на основі самооцінки, 

здатність у більшості випадків адекватно співвідносити результати 

самоосвітньої діяльності та професійні вимоги. 

Для студентів з низьким рівнем сформованості самоосвітньої 

компетентності характерні: часткова або повна відсутність ціннісного 

ставлення до самоосвітньої діяльності як засобу розкриття власного 

потенціалу, відсутність усвідомлення СК як професійної цінності, нестійкий 

інтерес до самоосвітньої діяльності, стихійний характер самостійних 

пізнавальних дій без заглиблення у систематичність та без прагнення 

оволодіти засобами самоосвітньої діяльності, відсутність внутрішньої 

мотивації до самоосвітньої діяльності, відсутність пізнавальної потреби як 

внутрішньої необхідності в самоосвітній діяльності, нерозуміння важливості 

СД для професійного самовдосконалення, допущення можливості 

використання професійної та самоосвітньої діяльності для виконання 

протиправних або неетичних дій, нездатність до усвідомлення та 

використання набутих знань під час самоосвітньої діяльності, відсутність 

знань про засоби самостійного пізнання, нездатність визначення сутності 

проблеми, неповне усвідомлення наявного апарату для вирішення проблеми, 

нерозвиненість інтелектуальних умінь (синтез, узагальнення, систематизація, 

класифікація та ін.), відсутність розвинених знань про специфіку 

самоосвітньої діяльності фахівця з кібербезпеки, нездатність самостійно 

оцінити якість інформації й інформаційних джерел, фрагментарне 

використання додаткових джерел інформації, відсутність уміння 

позбавлятися зайвої інформації, невпевнене використання ІТ, незнання або 

ігнорування етичних норм кібербезпеки, відсутність умінь визначати й 
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утримувати цілі самоосвітньої діяльності відповідно до професійних та 

особистих потреб, прогнозувати результати, недостатній рівень 

сформованості вмінь практичного застосування засобів і методів 

самоосвітньої діяльності, несистематичний характер роботи, стихійність 

організації самоосвітньої діяльності, відсутність самостійності у плануванні 

самоосвітньої діяльності, наявність зайвих кроків під час вирішення завдань 

самоосвіти, нездатність розробити алгоритм самоосвітньої діяльності, 

невідповідність наявних результатів запланованим, постійна потреба в 

зовнішній допомозі організувати самоосвітню діяльність, відсутність 

володіння вміннями саморегуляції та самоконтролю під час здійснення 

самоосвітньої діяльності, відсутність бажання здійснювати рефлексію й 

інтересу до саморозвитку, уривчасті знання про категорію „рефлексія” та її 

функцій, значні труднощі під час самоаналізу самоосвітньої діяльності, 

часткова сформованість умінь самопізнання та самоаналізу, відсутність 

вміння здійснювати контроль самоосвітньої діяльності, деяка категоричність 

у судженнях і нездатність гнучко реагувати на контекст самоосвітньої 

діяльності, відсутність адекватної оцінки результатів самоосвітньої 

діяльності, труднощі з корекцією результатів власної самоосвітньої 

діяльності на основі самооцінки, нездатність адекватно співвідносити 

результати самоосвітньої діяльності та професійні вимоги. 

Для діагностування рівнів розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців з кібербезпеки нами виділено методи діагностики 

відповідно до складників самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з 

кібербезпеки. Таблиця 1.4 представляє методику дослідження сформованості 

чотирьох складників СК студентів спеціальності „Кібербезпека” відповідно 

до критеріїв та їхніх показників.  
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Таблиця 1.4. 

Методи діагностики рівня сформованості 

самоосвітньої компетентності за критеріями та показниками. 
Критерій Показник Діагностичний інструментарій 

Особистісний  інноваційна й гуманістична 
спрямованість особистості 

Діагностика потреби в пошуках 
відчуттів (М. Цукерман); 
Діагностика прийняття інших людей 
(В. Фей) 

усвідомлення СК як 
професійної цінності 

Методика визначення ціннісних 
орієнтацій (М. Рокич) 

здатність до емоційного 
переживання цінностей 
змісту СД 

Методика визначення емоційності 
(В. Суворова); Методика оцінки 
емоційно-вольових якостей 

сформованість мотивів 
професійного саморозвитку 
засобами самоосвіти 
 

Опитування „Мотивація досягнення 
успіху” (Т. Елерс); Діагностика 
мотивації професійної діяльності за 
методикою К. Замфір (в модифікації 
А. Реана) 

наявність установок на 
самоосвітні дії у напрямі 
оволодіння знаннями й 
уміннями з кібербезпеки 

Тест „Готовність до саморозвитку” 
(Т. Ратанова, Н. Шляхта) 

ціннісне ставлення до 
етичного складника СД 
фахівців з кібербезпеки 

Опитування „Хакер – герой чи 
злодій?”; експертна оцінка 
Тест „Морально-етичний кодекс 
фахівця з кібербезпеки” 

Прагматичний рівень розвиненості системи 
знань про методологію та 
теорію СД 

Опитування „Рівень сформованості 
самоосвітньої компетентності 
майбутніх фахівців з кібербезпеки” 

уміння реалізовувати 
методи СД відповідно до 
професійних та 
особистісних потреб 

Експертна оцінка викладачів на 
основі опису рівнів сформованості 
показника 

володіння сучасними 
інформаційними 
технологіями  

Питальник для викладачів; карти 
педагогічного спостереження 

уміння працювати з 
паперовими та 
електронними джерелами 
інформації 

Експертна оцінка на основі тесту 
„Готовність працювати з 
інформацією та інформаційними 
джерелами” 

Організаційний уміння здійснювати 
самоорганізацію виконання 
СД 

Тест на самоорганізованість до 
самоосвіти 

уміння планувати СД Експертна оцінка викладачів 
уміння здійснювати 
цілепокладання СД 

методика „Стильова саморегуляція 
поведінки” (В.Моросанова, Є. Коноз) 

 уміння самоорганізовувати 
процес самостимулювання 
СД 

Педагогічне спостереження 
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Таблиця 1.4. (продовж.) 
 

Рефлексивний ступінь володіння уміннями 
і навичками пере-
осмислення перебігу та 
результатів СД 

методика визначення рівня 
рефлексивності (А. В. Карпов, 
В. В. Пономарьова) 

уміння здійснювати 
моніторинг якості 
самоосвітніх дій та їх 
результатів і відповідну 
корекцію методів і прийомів 

тест „Оцінка рівня здатності до 
самоуправління” (За методикою 
В. Андрєєва, М. Лукашевича) 

Для визначення загального рівня сформованості СК ми застосовуємо 

комплексну оцінку, що вимірює основну величину – самоосвітню 

компетентність – за шістнадцятьма показниками. Тому ми розглядаємо 

кількісні й якісні результати педагогічного моніторингу за чотирма 

критеріями сформованості СК студентів спеціальності „Кібербезпека” 

(особистісним, прагматичним, організаційним та рефлексивним), які 

співвідносяться зі структурними складниками (ціннісно-мотиваційним, 

організаційним, процесуально-інформаційним та контрольно-рефлексивним). 

Обробку даних здійснюємо за допомогою контент-аналізу, що полягає у 

виділенні знань, умінь і навичок на основі подібних за змістом висловлювань 

респондентів. Для організації дослідно-експериментальної роботи необхідне 

поєднання кількісного й якісного аналізу досліджуваних даних. Тому 

кількісну обробку результатів під час констатувального етапу експерименту 

супроводжуємо їх процентною та усередненою груповою оцінкою.  

Результати діагностики рівнів сформованості СК майбутніх фахівців з 

кібербезпеки за виділеними нами критеріями та показниками наводимо у 

другому розділі дисертаційного дослідження. 

 

1.3 Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців із кібербезпеки в процесі фахової підготовки на 

рівнях теоретичного аналізу й синтезу 

Необхідність посилення ролі самостійної роботи студентів з метою 

формування СК створює потребу в такій організації освітнього процесу, 
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пріоритетом якої був би розвиток умінь учитися. Як правило, абітурієнти не 

володіють знаннями про методи та навичками самоосвітньої діяльності на 

достатньому рівні, що спричиняє необхідність спеціальної підготовки. Отже, 

головним напрямом організації навчального процесу у вищому технічному 

навчальному закладі є створення освітньо-наукового та навчально-виховного 

середовища, яке б забезпечувало самостійність і високу активність студентів 

під час аудиторної та позааудиторної роботи. Наявність такого середовища 

можлива в контексті забезпечення цілісності умов ефективного формування 

СК майбутніх фахівців із кібербезпеки. Цілісність, за визначенням 

І. Підласого, є однією із головних характеристик педагогічного процесу 

(поруч із спільністю та єдністю). Разом вони віддзеркалюють орієнтацію всіх 

складових процесів на єдину мету [217]. Цілісність умов формування СК 

забезпечується шляхом поєднання мети, змісту та методів навчання під час 

реалізації визначених умов. Видатний освітянин В. Ільїн, який досліджував 

питання забезпечення цілісності навчально-виховного процесу, завданням 

реалізації концепції цілісності вважав підвищення системності отриманих 

наукових висновків та зведення різних аспектів дослідження у цілісну, 

несуперечливу систему поглядів [111]. Важливим для нашої роботи є 

бачення В. Ільїним забезпечення цілісності умов формування компетентності 

дослідження як педагогічного процесу. Науковець виділяв два аспекти 

побудови цілісності – статичний (стану) та динамічний (процесу). Статичний 

аспект виявляється в тому, що цілісність процесу, рівень цілісності та 

ефективності зумовлюються органічністю всіх процесів, які організовуються 

для досягнення мети педагогічного процесу. Динамічний аспект 

віддзеркалює перехід цих зв’язків під час розгортання комплексу процесів та 

характеризує об’єкт з погляду його росту та розвитку [66]. Отже, цілісність 

забезпечення педагогічних умов формування СК майбутніх фахівців із 

кібербезпеки буде виявлятися в органічності всіх запропонованих 

педагогічних заходів з метою впливу на зовнішні та внутрішні чинники 
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формування зазначеної компетентності та в характері змін, які відбуваються зі 

всіма складовими цього педагогічного процесу. 

Вважаємо за доцільне окреслити методологічні підходи, якими 

керувалися в дослідженні. Аналіз літератури дозволив визначити сучасні 

методологічні підходи до формування СК студентів – особистісно 

зорієнтований, діяльнісний, компетентнісний, системний, – дотримання яких 

забезпечує досягнення позитивного результату процесу формування СК. 

Єдність визначених методологічних підходів визначає методологію нашого 

дослідження як „…систему принципів, способів побудови теоретичної і 

практичної діяльності, форми і способи науково-дослідницької діяльності” 

[16, с.25].  

Тільки центруючи навчальний процес на особистості студента та 

враховуючи всі особливості під час створення сприятливого освітнього 

середовища, можна найбільш ефективно вплинути на процес формування 

самоосвітньої компетентності. Особистісно зорієнтований підхід дає 

можливість розвинути загальні вміння студентів, їх інтерес до пізнання, 

мотивацію до самоосвіти й самовиховання. Цей підхід сприяє розвитку 

ціннісного ставлення студентів до професійної діяльності та залученню 

студента до активної діяльності.  

Хоча у працях класиків української педагогіки (К. Ушинського, 

А. Макаренка, В. Сухомлинського) відсутнє поняття „особистісно 

зорієнтований підхід”, можна стверджувати, що вони розробили майже всі 

положення, що складають основу сучасної концепції особистісно 

зорієнтованого навчання. Положення про неповторність кожної дитини, на 

якому базується система педагогічних поглядів В. Сухомлинського, є вкрай 

важливим для концепції особистісно зорієнтованого навчання. Над 

проблемами цього підходу з точки зору педагогіки та психології 

продовжують працювати: П. Атаманчук, І. Бех, О. Бондаревська, В. Нечет, 

С. Подмазін, В. Петровський О. Савченко, В. Сєріков, І. Якиманська та ін. За 

визначенням О. Савченко, особистісно зорієнтоване навчання – це 
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„організація навчання на засадах усебічного врахування індивідуальних 

потреб і можливостей учня, глибокої поваги до його особистості, ставлення 

до нього як до свідомого і відповідального суб’єкта навчально-виховної 

взаємодії з учителем і ровесниками” [245, с. 626]. До найголовніших ознак 

особистісно зорієнтованого навчання цей академік відносить 

„багатоваріативність методик і технологій, уміння організовувати навчання 

одночасно на різних рівнях складності, утвердження всіма засобами цінності 

емоційного благополуччя, позитивного ставлення до світу, тобто внутрішньої 

мотивації” [244, с.4]. Аналіз досліджень з питань особистісно зорієнтованого 

підходу дозволив З. Жигаль виділити наступні основні ознаки особистісно 

зорієнтованої освіти: „головна мета навчання – розвиток особистості учня; 

особистість виступає як системоутворюючий фактор організації всього 

освітнього процесу; учні та педагоги є рівноправними суб’єктами освітнього 

процесу; провідними мотивами такої освіти, її ціннісним змістом є 

саморозвиток і самореалізація всіх суб’єктів навчання”. [97, с. 39].  

Науковець В. Андрущенко [19] головне покликання вищої освіти ХХІ 

століття бачить у забезпеченні духовного розвитку людини до розуміння 

сенсу її життя. Це передбачає збільшення можливостей реалізації здібностей 

і задатків особистості. Подібної думки дотримується освітянин С. Подмазін, 

який вважає метою особистісно зорієнтованої освіти „не формування, і навіть 

не виховання, а знаходження, підтримку, розвиток людини в людині, і 

розвиток у ній механізмів самореалізації, саморозвитку, адаптації, 

саморегуляції, самозахисту, самовиховання та інших, необхідних для 

становлення самобутнього особистісного образу й діалогічного, безпечного 

способу взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією” [219, с.27]. 

Із особистісно зорієнтованим підходом тісно пов’язаний діяльнісний 

підхід, адже особистість є суб’єктом діяльності. Більше того, вона, за 

визначенням О. Проскурняк, „формується і виявляється в діяльності” [228, 

с. 58]. Науковці почали використовувати діяльнісний підхід до вивчення 

психіки людини ще у 20-х роках минулого століття, коли було визначено два 
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його трактування. Проблемі спільності будови зовнішньої та внутрішньої 

діяльності були присвячені дослідження О. Леонтьєва. Принцип єдності 

свідомості та діяльності було сформульовано С. Рубінштейном. Теорію 

діяльності було розроблено такими психологами, як Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, Д. Ельконін, В. Давидов, П. Гальперін та ін.  

Діяльнісний підхід, на думку Н. Тализіної, базується на принципі 

єдності матеріальної і психічної діяльності, тобто, будучи двома формами 

одного – діяльності – вони пов’язані взаємопереходами та 

взаємоперетвореннями. Психічна діяльність формується не тільки в процесі 

матеріальної, а навіть з матеріальної діяльності [276, c. 96]. Це важливо для 

нашого дослідження, адже розкриває природу формування самоосвітньої 

компетентності. Методологія діяльнісного підходу орієнтується на активне 

залучення студентів до самоосвітньої діяльності при діагностиці та 

формуванні самоосвітньої компетентності. 

З погляду професійної освіти за визначенням Г. Дегтярьової та 

Т. Якимович „діяльнісний підхід передбачає зв’язок змісту професійної 

освіти і навчання з професійно-трудовою діяльністю” [82, с.370]. Набуті під 

час навчання знання повинні бути цінними для вирішення проблем і 

розв’язання завдань професійної діяльності. Тому й починати побудову 

навчального процесу потрібно з аналізу професійної діяльності відповідної 

галузі [82, с. 370].  

Результатом реалізації діяльнісного підходу в процесі формування 

самоосвітньої компетентності повинно стати формування вмінь навчальної, 

самоосвітньої та професійної діяльності. Такий підхід, за визначенням І. Мосі 

[185, с. 104], „передбачає дослідження цієї інтегративної властивості 

особистості як синтезу знань, умінь, навичок, якостей, здатностей 

здійснювати самоосвітню діяльність певного рівня”. Також, як зазначає 

К. Кучерява, „вказаний методологічний підхід спрямовує практичну роботу 

щодо розвитку самоосвітньої компетентності в напрямі розвитку мотивації 

майбутніх фахівців, умінь усвідомлювати навчальні завдання й визначати 
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способи їх розв’язання, здатностей до самоосвіти та самовиховання” [148, с. 

86].  

Отже, діяльнісний підхід до формування СК майбутніх фахівців із 

кібербезпеки розглядає самоосвітню компетентність майбутнього фахівця як 

комплекс знань, умінь, навичок, готовності здійснювати самоосвітню 

діяльність. У контексті нашого дослідження діяльнісний підхід означає 

розвиток не тільки самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця, а й 

особистості в цілому, оскільки переводить його в позицію суб’єкта пізнання. 

З точки зору діяльнісного підходу самоосвітня діяльність залежить від змісту 

професійної діяльності майбутнього фахівця та одночасно впливає на 

ефективність цієї професійної діяльності. Важливим для дослідження є аналіз 

видів діяльності в основі самоосвітньої компетентності та подальший вибір 

форм та методів навчання з метою формування відповідних умінь та навичок.  

Реалізація компетентнісного підходу передбачає зміщення акцентів зі 

збагачення майбутніх фахівців певним обсягом знань, великою кількістю 

інформації щодо формування й розвитку здатностей творчо застосовувати 

набуті знання та вміння на практиці.   

Компетентнісний підхід, за визначенням О. Пометун, – це „спрямованість 

освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових) і 

предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу є 

сформованість загальної компетентності людини як сукупності ключових 

компетентностей, інтегрованої характеристики особистості” [132, с.66].  

Погоджуємося з думкою С. Ракова, що „компетентностей можна 

досягти тільки своєю особистою активною та продуктивною діяльністю 

(причому не тільки навчальною), особистою творчістю, особистим досвідом 

через пізнання соціального досвіду, його критичне осмислення, інакше 

кажучи, через своє неповторне особисте буття. У понятті „набуття” знайшли 

своє відображення погляди сучасної педагогіки та психології, які визнають 

індивідуальну особистість кожного студента, неповторність індивідуального 

досвіду кожної особистості, які визнають продуктивною тільки освіту 
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співпраці, освіту, яка забезпечує індивідуальне творче буття кожного 

студента й кожного педагога” [236, с. 36]. 

Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців 

„підсилює роль досвіду вмінь практично реалізувати знання, встановлюючи 

підпорядкованість знань умінням та акцентує увагу на результатах освіти, 

розглядаючи її не як суму засвоєних відомостей, а як здатність людини 

вирішувати життєві й професійні проблеми, діяти в різних проблемних 

ситуаціях” [173, с. 45–47].  

Щодо предмету нашого наукового пошуку, реалізація компетентнісного 

підходу гарантує високий рівень підготовки фахівця, сприяє оновленню 

змісту та посиленню професійної орієнтації загальноосвітньої підготовки, 

забезпечує спроможність випускника закладу вищої освіти відповідати 

новим запитам ринку праці, мати відповідний потенціал для самостійного 

оволодіння новими професійними знаннями; акцент у навчанні зміщується з 

можливостей викладача на потреби студента; орієнтує на побудову 

навчального процесу відповідно до очікуваного чи бажаного результату 

загальноосвітньої підготовки [185].  

Цілісність умов формування СК у нашому дослідженні забезпечується 

дотриманням системного підходу, який, на думку Ю. Шабанової, є таким 

напрямом методологічних досліджень, який „полягає в дослідженні об’єкта 

як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв’язків між ними, 

тобто розгляд об’єкта як системи” [304, с. 14]. Завдяки використанню 

системного підходу можливо розглядати комплексні явища як цілісність 

елементів, визначати зв’язки цих окремих частин, спосіб організації та 

взаємовпливу. „Він реалізує на практиці принцип цілісного розгляду явищ у 

взаємозв’язку” [304, с. 29]. Базуючись на аналітичному характері цього 

підходу, самоосвітня компетентність досліджується як цілісна система, 

компонентами якої є мета, зміст, уміння і функції кожного визначеного нами 

складника. А його синтетичність розглядає складники не як окремі елементи, 

а як такі, що взаємодіють та впливають як один на одного, так і на цілісний 
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результат. Тому формування СК повинно забезпечуватися комплексом умов, 

які будуть впливати як на зовнішні, так і на внутрішні механізми діяльності 

студента. СК як одна із компетентностей майбутнього кваліфікованого 

фахівця є (елементом) підсистемою загальної системи підготовки фахівців, 

тому саме системний підхід дозволяє вирішити завдання дослідження. 

С. Гончаренко вважає завданням системного підходу „розробку 

методів дослідження й конструювання складних за організацією об’єктів як 

систем. Системний підхід в педагогіці спрямований на розкриття цілісності 

педагогічних об’єктів, виявлення в них різноманітних типів зв’язків і 

зведення їх у єдину теоретичну картину” [72, с. 305]. До основних ознак 

системності належать: „цілісність і цілеспрямованість, структурованість, 

тобто склад елементів, внутрішній розподіл, упорядкування, класифікація 

цього цілого; взаємозв’язок зовнішнього і внутрішнього; інтегрованість 

окремих елементів і зв’язків” [58, c. 9]. 

Методологічні аспекти дослідження комплексних динамічних об’єктів 

починають розробляти в середині 50-х років у філософії. Цій проблемі 

присвячені роботи І. Блауберга, О. Уйомова, В. Макарова, А. Сараєва, 

Л. Блюменфельда, Б. Юдіна, В. Тюхтіна та ін. У працях цих учених було 

розроблено основні категорії системного підходу та окреслено можливості 

його застосування для вирішення питань у різних наукових сферах. 

Системний підхід у дослідженні педагогічних явищ спостерігаємо у 

видатного педагога К. Ушинського, який у роботі „Людина як предмет 

виховання: спроба педагогічної антропології” обґрунтовує необхідність 

використання системного підходу до вивчення людини. 

Системний підхід як основа сучасних педагогічних досліджень дозволяє 

розглядати педагогічну систему як цілісність у взаємозв’язках її компонентів, 

на ефективність якої впливає як мета, так і структура цієї системи. Тому 

вважаємо, що потрібно визначити сутність поняття „педагогічна система”. 

Перша спроба визначити цей феномен була зроблена вітчизняним 

дослідником Я. Мамонтовим, на думку якого, це „система наукових 
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тверджень, яка трактує та координує з певною метою основні педагогічні 

чинники (педагог, учень, матеріал) та встановлює їхнє відношення до 

певного суспільного середовища” [167, с.133]. Серед головних ознак 

педагогічної системи є такі: метод навчання або метод організації дитячого 

життя й ставлення до соціального оточення; мета виховання або цільова 

настанова.  

На думку Н. Кузьміної, „педагогічна система – це множина 

взаємопов’язаних структурних та функціональних компонентів, що 

підпорядковані меті виховання, освіти та навчання підростаючого покоління 

й дорослих людей” [177, с.10]. Серед структурних компонентів педагогічної 

системи дослідниця виділяє такі: 1) навчальна інформація; 2) засоби 

педагогічної комунікації (методи, форми, засоби навчання й виховання); 3) 

учні; 4) педагог; 5) мета. Окрім структурних, науковець виокремлює 

функціональні компоненти, які виконують роль зв’язків між структурними: 

конструктивні, комунікативні, організаційні, гностичні, проектувальні 

(прогностичні). Подальшої розробки ця концепція набула в роботах 

Л. Вікторової, яка додала до структурних компонентів результат, а до 

функціональних – коригуючий компонент [54, с.21]. Саме завдяки 

досягненню результату досліджується ефективність системи, а кореляція 

мети та результату забезпечує гнучкість реагування системи та її 

трансформацію у світлі нових даних.  

Формування СК як мети та результату функціонування педагогічної 

системи робить актуальним використання системного підходу в нашому 

дослідженні.  

Процес формування самоосвітньої компетентності студентів вимагає 

визначення принципів, що спрямовують педагогічну діяльність і навчальний 

процес в цілому. 

Теоретичний аналіз проблеми, результати дослідно-експериментальної 

роботи дозволили визначити, що процес формування СК майбутніх фахівців 

із кібербезпеки ґрунтується на таких основних принципах. 
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Принцип неперервності самоосвітньої діяльності („навчання 

впродовж життя”) „виходить з того, що самоосвіта і самовиховання є 

багатогранними й багатофакторними процесами, які не можуть 

обмежуватися ні часовими, ні віковими рамками” [185, с. 104]; 

самовдосконалення людини триває впродовж усього життя; якоюсь мірою 

все, що оточує людину та її діяльність, впливають на формування певних 

якостей; самоосвіта є чинником виховання через організацію діяльності та 

через зміст навчального матеріалу; тільки неперервна самоосвітня діяльність 

студента протягом його підготовки у ЗВО може забезпечити його 

конкурентоспроможність на ринку праці, розвиваючи базові компетентності 

до належного рівня. Крім того, неперервність забезпечує цілісність 

педагогічного процесу протягом усього життя. 

Принцип гуманізації процесу формування СК майбутніх фахівців з 

кібербезпеки з опорою на етичний аспект самоосвітньої діяльності 

передбачає побудову педагогічної системи на засадах гуманізму, сприяння 

всебічному розвитку особистості, диференціацію та індивідуалізацію 

навчання й виховання з метою активізації саморозвитку студента. На думку 

Н. Денисенко, гуманізація освіти – це „процес, спрямований не лише на 

розвиток нахилів і здібностей, які дозволяють людині подолати життєві 

труднощі, на створення умов для саморозвитку творчого потенціалу, а й на 

розуміння людини як найвищої ланки суспільства, ставлення до неї як до 

вищої цінності” [85]. Прикладами реалізації цього принципу можуть бути 

„формування відносин співпраці між учасниками педагогічного процесу, 

виховання морально-емоційної культури відносин, формування у суб’єктів 

навчання емоційно-ціннісного досвіду розуміння людини а також створення 

матеріально-технічних умов для функціонування такого педагогічного 

процесу, який виховує гуманну особистість” [148, с. 87]. Гуманізація є 

пріоритетом праці всієї спільноти закладів вищої освіти, де найголовніше – 

безумовна повага до особистості викладача й студента, це вимогливість „до 

себе і повага до всіх і кожного” [31, с. 127]. Але найважливішим для нашого 
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дослідження вважаємо те, що гуманізація освіти, визначаючи особистість 

найвищою цінністю, забезпечує морально-ціннісну основу життя особистості 

та взаємодії у суспільстві. 

Принцип інтеграції аудиторної та позааудиторнї роботи – важливий 

принцип для прискорення та вдосконалення навчання. На думку 

Н. Рашевської, модель інтеграції технологій навчання – традиційного та 

дистанційного, мобільного й навчання за допомогою Інтернет та мультимедіа 

– є одним із перспективних підходів до організації навчання [239]. 

Дослідниця вважає, що „інтеграція аудиторної та позааудиторної роботи в 

процесі навчання можлива за рахунок використання педагогічних технологій 

та сучасних ІКТ” [240]. Але для ефективності цього процесу важливо, щоб 

викладач управляв, регулював та контролював навчальну діяльність 

студентів. Не обмежуючись аудиторним навчанням, педагогічний процес 

виходить за межі закладів освіти, тим самим створюючи передумови для 

неперервності навчання. Студенти переважно сприймають самостійну 

роботу, підготовку до занять, додаткову навчально-пошукову діяльність як 

щось складне та „тільки для відмінників”. Підвищення „статусу” 

позааудиторної роботи зміщує акцент на важливість самостійної навчальної 

діяльності для досягнення результату навчання. Актуальність та сучасність 

засобів ІКТ, за допомогою яких стираються межі між аудиторією та 

повсякденним середовищем студента, сприяє активізації навчальної 

діяльності, підвищенню інтересу до процесу пізнання. 

Четвертим є принцип формування пізнавального інтересу шляхом 

емоційного переживання змісту навчальної діяльності. Інтерес – це 

„вибіркове емоційно-пізнавальне ставлення особистості до предметів, явищ, 

подій навколишньої дійсності, а також до певних видів діяльності, які мають 

важливе значення для людини” [35]. А пізнавальний інтерес, за визначенням 

А. Боднар, характеризується емоційною усвідомленістю, вибірковою 

спрямованістю на предмет або пов’язану із ним діяльність та 

супроводжується внутрішнім задоволенням від результатів цієї діяльності. 
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Інтерес, маючи вибірковий характер, проявляється до того об’єкта чи явища, 

яке відіграє велику роль у житті цієї людини. Тільки розуміючи важливість, 

значимість чогось, людина „з особливим захопленням пізнає або займається 

цим” [35]. Інтерес тісно пов’язаний з емоційністю особистості. Глибокі 

емоційні переживання щодо пізнавальної діяльності, емоційний відгук 

активізують процеси мислення та формують ціннісне ставлення до об’єкта 

пізнання. Інтерес до пізнавальної діяльності перш за все забезпечується її 

змістом, сформованим на засадах системності, послідовності, науковості, 

зв’язку із життям. Стимулювання пізнавального інтересу змістом можна 

досягти шляхом урахування факторів новизни, актуальності, сучасності 

тощо. Отже, формування пізнавального інтересу як головного мотиву 

самоосвітньої діяльності є вкрай важливим принципом та завданням 

освітнього процесу студентів спеціальності „Кібербезпека”.  

Результатом професійної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки 

повинно стати формування їх вмінь і навичок самостійно працювати з 

навчальним матеріалом та фаховою інформацією, а також готовності до 

неперервного підвищення власної кваліфікації. Процесуальне, технологічне 

та мотиваційне забезпечення самостійної освітньої діяльності майбутніх 

фахівців із кібербезпеки відіграють у цьому процесі важливу роль. Але слід 

зазначити, що обов’язково необхідно враховувати індивідуальні інтереси та 

здібності студентів.  

Педагогічні умови, які мають реалізувати освітні завдання фахової 

підготовки, визначаються, обґрунтовуються та забезпечуються з урахуванням 

основних принципів формування СК майбутніх фахівців із кібербезпеки. 

Вважаємо за доцільне проаналізувати поняття „педагогічні умови”, що 

є актуальним для забезпечення якісної та ефективної підготовки майбутніх 

спеціалістів у сфері кібербезпеки. 

Аналіз психолого-педагогічної та філософської літератури дозволяє 

стверджувати, що й досі немає єдності щодо термінологічного розуміння 

понять „умова”, „педагогічна умова”. У філософському словнику поняття 
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„умови” визначено як „вагомий компонент комплексу об’єктивних речей і їх 

станів, взаємодій, з якого з необхідністю виникає існування даного явища” 

[285, с. 707]. У словнику російської мови С. Ожегова „умови” визначено з 

кількох позицій, зокрема як „обставини, від яких щось залежить; правило, 

яке встановлене в певній галузі життєдіяльності; обстановка, в якій щось 

відбувається; вимоги, від яких потрібно відштовхуватись” [199, с. 821]. В 

тлумачному словнику сучасної української мови більш конкретизується 

поняття умова ‒ „необхідна обставина, що уможливлює здійснення, 

створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь, як фактор, рушійна 

сила будь-якого процесу, явища; чинник” [52, с. 1526]. У педагогічному 

смислі умову розглядає Р. Гурова, розуміючи під „умовою” все те, від чого 

залежить інше; середовище, обстановку, у якій перебувають і без якої не 

можуть існувати предмети, явища [79]. 

Отже, у нашому дослідженні під умовою будемо розуміти такі 

компоненти об’єктів, явищ та процесів або їхнього комплексу, від яких 

залежать інші феномени, що впливають на формування та якості середовища, 

у яких існує цей феномен. 

Аналізу педагогічних умов присвятили свої дослідження В. Андреєв, 

С. Диніна, М. Звєрева, Н. Іполітова, Б. Купріянов, А. Найн, Є. Хриков, 

Н. Яковлєва та ін. „Педагогічні умови” трактуються освітянами по-різному. 

У роботі Н. Бухлової [47] педагогічні умови визначено як „сукупність 

соціально-педагогічних і дидактичних фактів, що впливають на навчальний 

процес, дають змогу керувати ним, вести цей процес раціонально, відповідно 

до предметного змісту, із застосуванням ефективних форм, методів, 

прийомів”. За визначенням Н. Боритко, педагогічна умова – це „зовнішня 

обставина, яка значною мірою впливає на перебіг педагогічного процесу, в 

той чи іншій мірі свідомо сконструйованого педагогом, який передбачає 

досягнення певного результату” [39]. Г. Голубова стверджує, що „педагогічні 

умови – це особливості організації навчально-виховного процесу, що 

детермінують результати виховання, освіти та розвитку особистості. Це такі 
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особливості організації навчально-виховного процесу, які забезпечують 

цілісність навчання та виховання майбутніх учителів, сприяють всебічному 

гармонійному розвитку особистості студентів і створюють сприятливі 

можливості для виявлення та розвитку їх педагогічної обдарованості” [70]. 

Хоча дослідниця займалася аналізом питань освіти майбутніх педагогів, 

вважаємо, що положення про цілісність навчання та всебічний гармонійний 

розвиток є центральними й для нашого дослідження, адже вважаємо, що саме 

це повинно стати результатом впровадження визначених нами умов 

формування СК.  

На думку К. Костюченка, педагогічні умови – це „сукупність 

об’єктивних можливостей, обставин і заходів педагогічного процесу, яка 

виступає результатом цілеспрямованого відбору, конструювання й 

використання елементів змісту, методів, а також організаційних форм 

навчально-виховного процесу для досягнення поставлених цілей” [137]. 

Є. Хриков підкреслює неможливість визначати сутність педагогічних 

умов через поняття „фактор”, адже фактори існують об’єктивно. Тому 

науковець вважає доцільним пояснювати цей феномен через поняття 

„обставини”. На його думку, „педагогічні умови – це обставини, які 

обумовлюють певний напрямок розвитку педагогічного процесу” та 

„сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, прийомів, 

засобів педагогічної діяльності”. [291, с. 13]. Отже, педагогічні умови – це 

обставини, які необхідні та достатні для забезпечення ефективного 

навчально-виховного процесу, тобто досягнення кінцевої мети й 

запланованого результату навчання.  

Ми погоджуємося із точкою зору В. Бєлікова, М. Кондруха, А. Найна 

щодо неможливості зведення умов „тільки до зовнішніх обставин, до 

обстановки, до сукупності об’єктів, які впливають на процес, адже освіта 

особистості – це єдність суб’єктивного та об’єктивного, внутрішнього та 

зовнішнього, сутності та явища” [27, с. 71].  
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На основі узагальненого аналізу запропонованих освітянами 

(Ю. Бабанський, М. Малькова, А. Семенова, В. Стасюк) визначень і виходячи 

з власних міркувань під педагогічними умовами розуміємо цілеспрямовано 

сконструйований комплекс змісту, форм, методів навчання, який забезпечує 

взаємодію об’єктів і явищ педагогічного процесу з метою досягнення 

визначених навчальних цілей та забезпечення результативності освітнього 

процесу. Сутність феномену педагогічних умов трактуємо як суб’єктивні та 

об’єктивні обставини, наявність або цілеспрямоване конструювання яких 

забезпечує успішність досягнення визначених навчальних цілей та 

результативність навчально-виховного процесу.  

Отже, формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки в процесі професійної підготовки в технічних університетах 

можливе при дотриманні певних педагогічних умов. Критерієм 

оптимальності та ефективності вибору педагогічних умов є кінцевий 

результат – в контексті дослідження це перехід студентів майбутніх фахівців 

із кібербезпеки на вищий рівень сформованості СК.  

Аналіз проблеми дозволяє визначити основні педагогічні умови, що 

сприятимуть ефективному формуванню самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців із кібербезпеки у процесі професійної підготовки:  

1) формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до СД на 

основі використання інтерактивних технологій з урахуванням етичних норм 

професійної діяльності майбутніх фахівців із кібербезпеки з метою розвитку 

гуманістичної та інноваційної спрямованості особистості;  

2) організація самостійної роботи майбутніх фахівців із кібербезпеки 

засобами хмарних технологій, спрямована на підвищення ефективності 

засвоєння навчального матеріалу з дисциплін загальної та професійної 

підготовки;  

3) розробка та реалізація навчально-методичного забезпечення 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки, 
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що містить хмаро-базований банк методичних матеріалів для викладачів, з 

метою оптимізації самоосвітньої діяльності студентів. 

Першою визначеною нами педагогічною умовою формування 

самоосвітньої компетентності є формування мотиваційно-ціннісного 

ставлення студентів до СД на основі використання інтерактивних 

технологій з урахуванням етичних норм професійної діяльності майбутніх 

фахівців із кібербезпеки з метою розвитку гуманістичної та інноваційної 

спрямованості особистості.  

Мотивація значною мірою впливає на результативність навчального 

процесу та професійну успішність студентів. Мотивація як чинник 

активності особистості та діяльності майбутнього фахівця із кібербезпеки є 

основою формування самоосвітньої компетентності. Отже, обґрунтування 

першої умови почнемо з визначення ролі мотивації у формуванні 

самоосвітньої компетентності.  

Успіх будь-якої діяльності визначається наявністю мотивації до неї, 

зацікавленості у ній, прагнення досягти мети та розвиненістю вольової сфери 

особистості. Мотивація – це процес, у результаті якого певна діяльність 

набуває для людини особистісного сенсу, формується стійкий інтерес до неї, 

виникають внутрішні потреби в здійсненні цієї діяльності. Стійка мотивація 

визначає поведінку та діяльність людини [12, с. 62]. Саме вмотивоване 

навчання є важливою умовою формування СК майбутніх фахівців із 

кібербезпеки, адже сенс навчально-пізнавальної діяльності майбутнього 

фахівця визначається потребами, мотивами та його цілеспрямованістю. 

Поняття „мотив” та „мотивація” в психологічній та педагогічній 

літературі визначається неоднозначно. Мотив (від лат. moveo – штовхаю) – 

спонукальна причина дій і вчинків. У дослідженні спираємось на думку 

А. Маркової, яка визначає мотив у навчанні як „спрямованість на окремі 

сторони навчальної роботи, що пов’язана з внутрішнім ставленням суб’єкта 

до неї” [169, с. 34]. 
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Аналіз поняття „мотив” дозволяє зробити висновок, що наявність 

мотивів не завжди дорівнює утворенню мотивації, для розвитку мотивації 

мотиви мають бути скерованими. Відповідно мотивацію не можна вважати 

лише сукупністю мотивів. Існує багато визначень поняття „мотивація” з 

точок зору філософії, психології та педагогики. Під мотивацією розуміють 

зовнішні або внутрішні рушійні сили, які спонукають особистість до 

здійснення певної діяльності свідомо або підсвідомо. Складний 

психологічний зв’язок між цими силами та відповідними діями на них 

людини підтверджується тим, що люди реагують по-різному в однакових 

ситуаціях мотивації. У психологічному словнику за редакцією В. Войтка 

подається таке визначення мотивації – це „система мотивів, яка визначає 

конкретні форми діяльності або поведінки людини” [233, с. 97]. Згідно з 

визначенням А. Колота, мотивація – це „сукупність рушійних сил, які 

спонукають людину до виконання певних дій. Ці сили можуть мати як 

зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати людину свідомо чи 

несвідомо робити ті чи інші вчинки” [130, с. 6]. 

У педагогіці мотивація визначається як певна властивість того, хто 

навчається, та являє собою цілісну систему його мети, потреб, та спонукань 

до активного пізнання. Така цілісність потреб, спонукань та мети означає, що 

студент має можливість мотивувати свої дії не тільки особистісно 

значущими, але й суспільними мотивами.  

Слід зазначити, що в процесі професійної підготовки студентів 

відбувається розвиток і трансформація їхньої мотиваційної сфери. На думку 

В. Шадрикова, „цей розвиток відбувається у двох напрямах: по-перше, 

загальні мотиви особистості трансформуються в трудові, по-друге, зі зміною 

рівня професіоналізації змінюється й система професійних мотивів” [305, с.11]. 

Якість формування мотивації студентів майбутніх фахівців із 

кібербезпеки до самоосвіти залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх 

чинників. На думку Т. Ільїної, А. Маркової, Л. Фрідмана, до внутрішніх 

чинників мотивації слід віднести рівень її сформованості. Формування 
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внутрішньої мотивації відбувається індивідуально та залежить від 

внутрішньої роботи над собою самого студента. До зовнішніх чинників 

відносять систематичний контроль студентської діяльності з боку викладача, 

надання методичної допомоги, проведення консультацій. 

Однією з головних умов зовнішньої мотивації вважають упевненість 

особистості в наявності прямого зв’язку між здійснюваною поведінкою та її 

наслідками, а основними елементами її є зовнішні стимули. 

Так, ознаками зовнішньої мотивації навчання є: навчання з примусу 

або під тиском; навчання без особистих інтересів і користі; навчання заради 

успіху або уникнення невдач; навчання заради навчання, без задоволення від 

діяльності або без зацікавленості предметом; навчання для досягнення мети в 

повсякденному житті; навчання, що ґрунтується на моральних обов’язках; 

навчання для соціальної ідентифікації тощо [59]. Такий тип мотивації є 

нетривалим у часі, поверхневим і, на думку освітян, його краще застосовувати в 

тих випадках, коли група характеризується невисокою або різнорівневою 

підготовкою, матеріал досить складний для вивчення, нецікавий студентам, 

слабо сконструйований; коли практично не простежується зв’язок матеріалу, 

що вивчається, з іншими предметами. 

Внутрішня мотивація є в тих студентів, які мають високий інтерес до 

своєї майбутньої професії. Ознаками позитивної мотивації в цьому випадку є 

те, що студенти із задоволенням вивчають навчальні дисципліни, особливо 

професійно-практичного циклу, виявляють зацікавленість та ініціативу під 

час виконання поставлених перед ними завдань. 

Отже, зовнішня та внутрішня мотивація – це дві сторони одного 

процесу, що поєднує навчання та його мету. Під час підготовки 

кваліфікованих фахівців спеціальності „Кібербезпека” основним завданням є 

розвиток внутрішньої мотивації до самоосвітньої діяльності, надання їй 

характеристики усталеності. Погоджуємося із думкою Б. Вовка, що розвиток 

мотивації до пізнавально-пошукової діяльності залежить від подачі 

навчального матеріалу. Педагог у процесі підготовки до заняття повинен 
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опрацювати матеріал таким чином, щоб зробити його цікавим, 

взаємопов’язаним та орієнтованим на досягнення певних навчальних цілей і 

засвоєння конкретних професійних дій. Для цього, на думку освітянина [59], 

потрібно проводити структурування навчального матеріалу: він повинен бути 

доступним і зрозумілим для студентів, а його засвоєння – свідомим. 

Вважаємо, що саме свідоме засвоєння методів та принципів 

самоосвітньої діяльності на перших етапах навчання у ЗВО є ключем до 

формування усталеної мотивації до самоосвіти. Адже, на жаль, студенти 

приходять у заклади вищої освіти з достатньо низьким рівнем навичок 

самоосвітньої діяльності. Не всі з них готові до формату університетського 

навчання, коли великий обсяг матеріалу віддається на самостійне 

опрацювання. Навчання студентів інструментам та технологіям 

самоосвітньої діяльності, наприклад, тайм-менеджменту, інформаційному 

менеджменту, плануванню, прогнозуванню та стратегіям самоосвіти, і 

подальше застосування отриманих знань і навичок у практиці самостійної 

роботи значно посилюють упевненість та самостійність студентів і, 

відповідно, мотивацію до самоосвітньої діяльності.  

Формування мотивів особистості відбувається через призму ціннісних 

уявлень, значущості та корисності дій та їхнього кінцевого результату. 

С. Рубінштейн підкреслює, що знання сформованих ціннісних утворень 

особистості допомагає зрозуміти, „чого хоче людина, що її приваблює, до 

чого вона прагне” [242]. Ґрунтуючись на думці В. Адольфа та Н. Ільїної, що у 

структурі всіх компетенцій основними елементами є ціннісно-смислові 

ставлення до діяльності (до її цілей, змісту та результату), позитивні мотиви 

до здійснення діяльності, знання засобів, уміння та досвід успішного її 

здійснення, Є. Злотнікова робить висновок, що доцільно представити 

структуру самоосвітньої компетентності з позиції теорії цінностей як 

сукупність взаємопов’язаних компонентів, які складають СК. Ціннісні 

характеристики компонентів СК відображають направленість на самоосвітню 

діяльність як професійно та особистісно значущу [105, с. 31]. Ціннісне 
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ставлення має на увазі „наявність внутрішньої позиції особистості, яка 

виникає у ситуації вільного вибору” та трактується як „значимість того чи 

іншого явища для суб’єкта, яка визначається його свідомими та несвідомими 

потребами, вираженими у вигляді інтересу та мети” [210]. Самоосвітня 

діяльність як особистісна та професійна цінність стає умовою реалізації 

принципу навчання впродовж життя, що вкрай необхідне для професійного 

успіху майбутніх фахівців з кібербезпеки. 

Розуміння СК як цінності проявляється в усвідомленні освітніх потреб 

та прагненні їх задовільнити. Внутрішні мотиви й потреба у СД забезпечують 

її позитивний результат та успішне розв’язання професійних завдань. 

Цінність знань та досвіду СД полягає в тому, що вони можуть слугувати 

основою для більш глибокого розуміння нової інформації. Під час 

планування й організації СД розуміння її як цінності допомагає долати 

труднощі під час СД, самостійно справлятися із завданнями самоосвіти, 

дотримуючись своєї самоосвітньої стратегії. Під час самоконтролю СД 

ціннісне ставлення до неї робить процес самооцінки та рефлексії найбільш 

ефективним, адже студент зацікавлений у позитивному результаті 

застосування нового знання.  

Ціннісне ставлення до самоосвітньої діяльності не може розглядатися 

окремо від такого ставлення до майбутньої професійної діяльності, адже 

людина, яка не хоче розвиватися у нецікавій або не значущій для неї професії 

ніколи не буде мотивована на самоосвіту. Тому майбутнім фахівцям із 

кібербезпеки потрібно формувати розуміння значущості їх професії, 

взаємозв’язку та ролі всіх знань і навичок у цілісній системі професійних знань. 

Знання морально-етичного кодексу професії, розуміння відповідальності за 

професійну діяльність та здатність до рефлексії бачимо серед ціннісних 

орієнтацій професійної діяльності. Ціннісний підхід у процесі фахової 

підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки є одним із провідних завдяки 

аксіологічній специфіці кібербезпеки: її сутність проявляється у 

прогнозуванні та оцінці загальнолюдських наслідків від діяльності фахівця. 
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Г. Чижакова вважає, що процес формування ціннісного ставлення 

відображає перехід загальнозначущої цінності в особистісно значущу. Тільки 

перетворившись на особистісно значущу, цінність стає внутрішнім 

регулятором діяльності та визначає її направленість [300]. Тому вважаємо 

вкрай важливим розвивати такий перехід загальних гуманістичних цінностей 

в особистісно значущі для фахівців з кібербезпеки, які стануть основою їх 

майбутньої професійної діяльності. 

Формувати ціннісне ставлення до самоосвітньої діяльності на засадах 

гуманізму можна за допомогою інтерактивних методів навчання. За 

визначенням С. Рубінштейна, ціннісне ставлення особистості формується на 

основі ціннісного знання, яке включене у діяльнісний контекст та є 

суб’єктно-емоційною стороною свідомості, яке визначає позицію та 

поведінку людини [242]. При використанні активних методів навчання не 

тільки формується ставлення до самоосвітньої діяльності, а ще і проявляється 

характер цього ставлення. І воно має бути ціннісним. За визначенням 

В. Сластьоніна, це внутрішня позиція особистості, яка відображає 

взаємозв’язок особистісних та суспільних значень [210]. Спираємось на 

думку С. Ступіної про те, що інтеракція виступає способом пізнання, 

моделювання професійних ситуацій, забезпечуючи високу мотивацію 

навчальної діяльності, міцність засвоєних знань [269, с. 17]. Пoняття 

„iнтepaктивнe нaвчaння” переважно розглядається як: нaвчaння, пoбудoвaнe 

нa взaємoдiї учня з навчальним oтoчeнням, навчальним cepeдoвищeм; 

навчання, що ґрунтується на пcиxoлoгiї людських взаємин i взаємодій; 

навчання, сутність якого полягає в організації спільного пpoцecу пiзнaння, 

коли знання здoбувaютьcя у cпiльнiй дiяльнocтi чepeз дiaлoг, пoлiлoг учнiв 

мiж coбoю й виклaдaчeм [254]. Інтерактивні методи навчання – це такий 

спосіб організації навчального процесу, при якому ті, що навчаються, 

активно взаємодіють між собою, обмінюються інформацією, індивідуальним 

досвідом у процесі засвоєння знань, умінь та навичок [105, с. 123]. Тому 

вважаємо, що використання інтерактивних методів навчання (дидактичних 



113 
 

ігор зокрема) сприятиме не тільки інтенсифікації навчального процесу, але й 

підвищенню активності, ініціативності, залученості до пізнавальної 

діяльності, таким чином орієнтуючи студентів на формування ціннісного 

ставлення до самоосвітньої діяльності. Дидактичні ігри, які моделюють 

майбутню професійну діяльність, формують у студентів бачення себе у 

професії та створюють позитивні емоції від переживання нового досвіду, що 

сприяє формуванню інноваційної спрямованості особистості – 

характеристики, яка є вкрай важливою для майбутнього фахівця з 

кібербезпеки. 

Розглядаючи проблему мотивації, неможливо не досліджувати питання 

потреби, адже саме це уможливлює досягнення цілей самоосвітньої 

діяльності. Для аналізу питань формування потреби в самоосвіті перш за все 

необхідно визначити взаємозв’язок між мотивацією та потребою. Вагомий 

внесок у розробку питань мотивації з точки зору психології та педагогіки 

зробили О. Леонтьєв [154], С. Рубінштейн [242], В. Сухомлинський [273], 

С. Шишов [308] та ін. Освітяни відзначають тісний зв’язок потреб та мотивів, 

який полягає в тому, що потреба проявляється в діях, поведінці та діяльності 

особистості завдяки мотивам. Потреба слугує основою для виникнення 

мотиву. Перш за все, потреба є джерелом активності, адже саме пpоцес 

задоволення потpеб є активним, цiлеспpямованим пpоцесом оволодiння 

фоpмою дiяльностi. За визначенням К. Платонова, потреба – це „психічне 

явище відображення об’єктивної „нужди” організму в чомусь,… будучи 

внутрішньою причиною активності особистості, вона частіше і виразніше від 

інших психічних явищ буває мотивом дій і діяльності й частіше 

переживається як емоції й почуття” [187, с. 9].  

На основі аналізу характеристики потреби в самоосвіті, мотиву та мети 

самоосвітньої діяльності робимо висновок, що від рівня їхньої сформованості 

та реалізації залежить активність студента в самоосвітній діяльності. 

Розвиток потреби та мотивів самоосвітньої діяльності впливає на розвиток 

СК як інтегративної властивості людини. Отже, формування мотивації СД 
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неможливе без розвитку ціннісного ставлення до самоосвіти та без існування 

потреби в самоосвіті. Тому вважаємо, що ці аспекти СД потрібно аналізувати 

у взаємозв’язку та розвивати комплексно. Ціннісно-мотиваційний складник 

стає першою ланкою в системі формування СК студентів, оскільки саме 

потреба в самоосвіті є однією з основних причин самостійного освоєння 

знань та створення відповідної ситуації для її задоволення. Таким чином, 

формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до самоосвітньої 

діяльності на основі використання інтерактивних технологій з урахуванням 

етичних норм професійної діяльності майбутніх фахівців із кібербезпеки з 

метою розвитку гуманістичної та інноваційної спрямованості особистості 

є першою педагогічною умовою формування СК майбутніх фахівців із 

кібербезпеки. 

Якість підготовки фахівця залежить від того, як поєднуються процес 

навчання та виховання, а також від того, як взаємопов’язані теоретичний та 

практичний аспекти у  процесі фахової підготовки. У цьому контексті велику 

роль відіграє організація самостійної роботи студентів (СРС). За визначенням 

М. Солдатенка, це зумовлено „її провідним впливом на розвиток пізнавальної 

активності студентів, механізмів самоуправління, особистісного розвитку, 

виховання відповідальності; можливостями безпосереднього поєднання 

теоретичної діяльності з власне практичними завданнями” [261, c. 190]. Тому 

аналізуємо організацію самостійної роботи майбутніх фахівців із 

кібербезпеки засобами хмарних технологій, спрямовану на підвищення 

ефективності засвоєння навчального матеріалу з дисциплін загальної та 

професійної підготовки як другу педагогічну умову формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки. 

Для забезпечення найбільшої ефективності організації СРС науковцями 

постійно проводиться пошук освітніх технологій, які б не тільки 

забезпечували виконання вищезазначених вимог, але й сприяли формуванню 

творчої, готової до самостійного здобування знань особистості. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) уже давно перебувають у 
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центрі уваги освітян як технології конкурентні традиційним навчальним, які 

здатні вирішити проблему активізації СРС. За визначенням І. Царенко, ці 

технології мають забезпечувати: зручний спосіб подання навчальної 

інформації та її доступність; зв’язок теорії з практикою; можливість 

отримання консультації викладача; використання значної кількості 

допоміжних програмних засобів; формування в студентів умінь аналізувати, 

порівнювати, оцінювати власну діяльність тощо; безпосередній та 

опосередкований емоційний і виховний вплив викладача на студентів; 

ефективну підтримку СРС [295]. Саме ці вимоги до ефективної організації 

СРС може задовільнити використання в навчальному процесі хмарних 

технологій (з англ.: Cloud Technologies). 

Хмарні технології (хмарні інформаційно-комунікаційні технології) як 

різновид ІКТ визначаються як сукупність методів, засобів і прийомів, 

використовуваних для збирання, систематизації, зберігання та опрацювання 

на віддалених серверах, передавання через мережу й подання через 

клієнтську програму різноманітних повідомлень і даних [170]. Головною 

функцією хмарних технологій є задоволення потреб користувачів, які 

потребують віддаленої обробки даних. Серед переваг хмарних технологій 

Н. Кононець виділяє управління великими інфраструктурами, забезпечення 

безпеки, відсутність залежності від модифікацій комп’ютерів і програмного 

забезпечення. А серед недоліків – „залежність від наявності та якості каналу 

зв’язку, ризики технічних збоїв та правові питання” [134].  

Використання хмарних технологій у навчанні дозволило перевести 

навчальний процес на еволюційно вищий рівень – більш гнучкий, відкритий 

та мобільний. Хмарні засоби навчання уможливлюють збільшення частки 

групових та активних форм навчальної діяльності студентів, підвищення 

рівня їх самостійності у здобуванні знань та опануванні навичок, а також 

дозволяють інтегрувати аудиторну та позааудиторну роботи з використанням 

комбінованого навчання. Хмарні технології змінюють методичну навчальну 
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систему кожної дисципліни, впливаючи на методи, засоби та форми 

організації освітнього процесу [268].  

Хмарні технології означають контакт із колективним знанням через 

доступ до розгалуженої структури комп’ютерних ресурсів, об’єднаних у 

хмару. Використовуючи хмарні сервіси у процесі навчання та самонавчання, 

студент обирає власний темп для здобування знання, індивідуальний 

маршрут вивчення матеріалу та стратегію навчання. Використання всіх 

можливостей хмарних технологій дає також інші переваги. По-перше, таке 

використання інформаційно-комунікаційних технологій не потребує 

додаткових витрат – іноді лише плата за інтернет. Це також забезпечує 

мобільність навчального процесу – доступ до потрібних матеріалів та до 

консультації викладача забезпечується з будь-якого пристрою та з будь-якої 

локації, де є підключення до інтернету. Іншою перевагою є можливість 

роботи онлайн, а також швидкий та зручний обмін інформацією. Недоліком 

може бути загроза безпеки доступу до даних, що використовуються при 

роботі з хмарними технологіями. Але, якщо це не є пріоритетом та збережені 

матеріали є відкритими освітніми джерелами, цей сервіс є дуже вигідним.  

Прикладами використання хмарних технологій в освітньому процесі 

технічного університету можуть бути: 

- сховища файлів; 

- окремі програми для виконання різних організаційних та навчальних 

завдань освітнього процесу (електронний журнал, програми для онлайн 

спілкування, онлайн тестування тощо); 

- спеціалізовані платформи для хмаро орієнтованого навчального 

середовища (ХОНС) – Learning Management Systems (LMS) – системи 

управління навчанням (СУН) або системи підтримки навчання (СПН); 

- пакети хмарних сервісів для освіти (G Suite for Education, Office 365 

Education). 

Хмарні сховища файлів є зручним засобом забезпечення доступу до 

всієї необхідної для освітнього процесу навчальної інформації: навчальні 
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програми, плани дисциплін, конспекти лекцій, завдання для самостійного 

опрацювання, приклади завдань тощо. Це вкрай важливо для забезпечення 

характеру відкритості та неперервності навчального процесу.  

Інші хмарні сервіси, які забезпечують миттєвий обмін інформацією, 

спілкування в режимі реального часу, спрощують зворотний зв’язок 

викладача та студента, а також керування самоосвітньою діяльністю як 

самим студентом, так і викладачем, є корисними у процесі організації 

самостійної роботи студентів. Формат чатів, електронних журналів, 

різноманітних програмних продуктів, які є знайомими й легкими у 

використанні для студентів, а значить, позитивно емоційно забарвлені, 

формує позитивне ставлення до самостійної роботи та сприяє розвитку 

мотивації до самоосвітньої діяльності. Вирішення проблем, пов’язаних із 

відсутністю або неможливістю доступу до необхідних навчальних матеріалів, 

швидка реакція на питання студентів, які виникають під час їх самостійної 

роботи, сприяють підвищенню інтересу до самостійної роботи та формують 

навички організації й планування СД, які стануть основою їх самоосвітньої 

компетентності. Іншим важливим аспектом ефективної організації 

самостійної роботи студентів майбутніх фахівців із кібербезпеки є контроль 

та корекція їх роботи, а також вчасний зворотний зв’язок. Багато хмаро-

базованих сервісів забезпечують наступні переваги для викладачів у 

вирішенні питань, пов’язаних із контролем за самостійною роботою та 

перевіркою засвоєних знань та вмінь: у багатьох сервісах для створення 

тестів (Google Forms, Let’s test тощо) є можливість робити це швидко, немає 

необхідності роздруковувати велику кількість паперових примірників, які 

складно потім організовано опрацьовувати та зберігати, не потрібно 

витрачати багато часу на перевірку тестів, адже тести перевіряються 

автоматизовано, інформація про результати роботи студентів чітко 

організована й зберігається автоматично. Миттєвий результат тестування з 

можливістю аналізу помилок та відсутність додаткового стресу при такому 
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форматі тестування сприяють формуванню позитивного досвіду від СД та 

навичок самоосвітньої діяльності.  

Хмарні технології використовуються у формуванні такого навчального 

середовища, яке б відповідало вимогам сучасності та відтворювало й 

використовувало для виконання своїх цілей актуальні тенденції суспільного 

життя. Багато науковців у цьому контексті говорять про хмаро орієнтовані 

навчальні середовища (ХОНС). За визначенням В. Бикова та В. Кременя, 

навчальне середовище ‒ це „штучно й цілеспрямовано побудований в 

навчальному закладі суттєвий простір навколо учня (що не включає самого 

учня), у якому здійснюється навчально-виховний процес і створені 

необхідні й достатні для його учасників умови щодо ефективного й 

безпечного досягнення цілей навчання й виховання” [32, с. 7]. ХОНС 

відповідає всім вимогам, які висувають науковці до такого середовища 

[158, 48, 49] (інноваційність, відкритість, чітка структура компонентів, 

підтримання активної комунікації, розвиток особистості, самостійної 

навчальної діяльності, відповідність принципам педагогічної доцільності, 

цілісності, індивідуалізації тощо). У дослідженні спираємося на 

визначення С. Литвинової: ХОНС – це „штучно побудована система, що 

складається з хмарних сервісів і забезпечує навчальну мобільність, 

групову співпрацю педагогів і учнів для ефективного, безпечного 

досягнення дидактичних цілей” [158, с. 28]. Освітні послуги, надані 

закладам із хмар, вирішують проблеми необхідності постійної підтримки 

програмного й апаратного забезпечення закладів вищої освіти, значно 

зменшуючи витрати матеріальних та часових ресурсів.  

Проектування ХОНС може бути здійснено за допомогою систем 

управління навчанням (СУН) – Learning management systems (LMS), які 

використовуються для створення, поширення та управління навчальними 

матеріалами у спільному доступі та керування освітнім процесом. На 

сучасному етапі існує ціла низка СУН, які, використовуючи мережу інтернет 

та хмарні технології зокрема, допомагають викладачам здійснювати процес 
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навчання. Можливість взаємодії онлайн, організації лекцій, семінарів в 

режимі реального часу, простота використання та орієнтації в цих 

середовищах забезпечують більший рівень залученості студентів до 

навчального процесу. Такі засоби поєднують декілька функцій (журнал, 

керування, прогрес, планування, тестування), які забезпечуються окремими 

хмарними сервісами, у цілісну систему, орієнтовану саме на освітній процес. 

На сучасному етапі переходу університетів України до впровадження 

хмарних технологій у навчальний процес вигідною пропозицією є надання 

компаніями Microsoft та Google університетам безкоштовного використання 

в навчальному процесі їх хмарних сервісів Microsoft Office 365 та G Suite For 

Education. Потужний інструментарій та інноваційні функціональні можливості 

освітніх хмар дозволяють викладачам максимально ефективно організовувати 

навчальний процес. Можемо зробити висновок, що організація СРС за 

допомогою хмарних технологій допомагає вирішити багато проблем, 

найактуальнішими з яких є відсутність доступу або можливості доступу до 

навчальних матеріалів; часові та інші обмеження під час опрацювання 

паперових джерел інформації та навчально-методичних матеріалів; труднощі 

в організації групової роботи студентів; затримки зворотного зв’язку від 

викладача для самоконтролю своєї навчальної діяльності та для планування 

самостійної роботи з урахуванням аналізу й корекції помилок.  

Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі 

технічних університетів, зміщуючи акцент на важливість самостійної роботи 

для ефективності навчання та залучення студентів до активної самостійної 

діяльності в цікавому та зручному для них форматі, сприяє результативному 

формуванню навичок самостійної роботи та самоосвітньої компетентності 

надалі. Тому виділяємо організацію самостійної роботи майбутніх фахівців 

із кібербезпеки засобами хмарних технологій, спрямовану на підвищення 

ефективності засвоєння навчального матеріалу з дисциплін загальної та 

професійної підготовки, як другу педагогічну умову формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки. 
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Третьою педагогічною умовою вважаємо розробку та реалізацію 

навчально-методичного забезпечення розвитку СК майбутніх фахівців із 

кібербезпеки, що містить хмаро-базований банк методичних матеріалів для 

викладачів, з метою оптимізації самоосвітньої діяльності студентів. 

Серед засобів реалізації цієї умови було: 

-  оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) з 

огляду на необхідність формування СК під час вивчення дисциплін; 

- розробка опорних схем і таблиць з дисциплін; 

- використання мультимедійних презентацій з дисциплін; 

- впровадження спецкурсу „Самоосвіта та професійний успіх”.  

Навчально-методичні комплекси дисциплін є основою організаційно-

методичного забезпечення навчального процесу. НМКД розробляються 

згідно із стандартами вищої освіти, кваліфікаційними характеристиками, 

навчальними планами спеціальностей та відтворюють зміст дисципліни, що 

дає можливість студенту обирати предмети самостійно й мати доступ до всіх 

матеріалів дисципліни.  

НМКД надає опис дисципліни, розділи навчального матеріалу, 

розподіл матеріалів для аудиторної та самостійної роботи, перелік форм і 

засобів контролю навчання студентів, а також термін виконання робіт. 

НМКД повинен відображати всі компетентності, які формуються під час 

викладання певної дисципліни, не тільки предметні, а й міжпредметні, такі, 

як самоосвітня компетентність. Робочі програми дисциплін мають бути 

переорієнтовані з урахуванням особливої уваги до формування самоосвітньої 

компетентності. Важливо також, щоб ці комплекси були у відкритому 

доступі для студентів, адже вони важливі для загального розуміння цілей 

дисципліни, її місця у професійній освіті й для організації та планування 

самостійної роботи з цієї дисципліни. 

Однією з найактуальніших проблем сучасного освітнього процесу у 

вищих навчальних закладах є невідповідність кількості навчальних годин та 

значного обсягу навчального матеріалу. З одного боку, викладачі повинні 
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надати великий обсяг інформації студентам. З іншого боку, все більше 

матеріалу студенти мають опрацьовувати (та постійно оновлювати) 

самостійно під час вивчення тієї чи іншої дисципліни. Отже, перед 

викладачами постає завдання – підготувати навчальний матеріал таким 

чином, щоб освітній процес відбувався з максимальною ефективністю. При 

розв’язанні цього завдання варто взяти до уваги результати психологічних 

досліджень, згідно з якими 83% інформації людина сприймає зором, 12% – 

слухом, 5% – іншими рецепторами. Також важливо звернутися до результатів 

досліджень пам’яті, які свідчать, що людина запам’ятовує 20% від почутого, 

30% – від побаченого, 70% – від одночасно побаченого й почутого, 80% – від 

побаченого, почутого й обговореного, 90% – від побаченого, почутого, 

обговореного й активно виконаного [267, с. 6]. Таким чином, на нашу думку, 

одним із перспективних напрямів вирішення проблеми інформаційної 

перенасиченості навчального матеріалу є його візуалізація, яка дозволить 

„згорнути” вербальну інформацію та сприятиме формуванню вмінь 

виконувати логічні операції та самоорганізації.  

Почнемо з аналізу поняття „візуалізація” в сучасній педагогіці. У 

великому тлумачному словнику знаходимо таке визначення: „візуалізація – 

це одержання видимого зображення яких-небудь предметів, явищ, процесів, 

недоступних для безпосереднього спостереження” [52, с. 145]. На думку 

М. Буланової-Топоркової, „візуалізована лекція являє собою усну 

інформацію, що перетворена у візуальну форму. Відеоряд, будучи 

сприйнятим та усвідомленим, зможе слугувати опорою для адекватних думок 

і практичних дій” [208, с. 60]. Підтримуємо думку І. Андрощук, яка дає більш 

широке визначення поняття візуалізація з погляду дидактики – це створення 

з усної наочної інформації нового об’єкта творчого характеру, який 

безпосередньо пов’язаний із суттю та змістом навчально-теоретичного 

матеріалу [18]. Крім того, слід зазначити, що візуалізація в нашому 

дослідженні розуміється ширше, ніж просто можливість зорового 

сприйняття. Погоджуємося із твердженням Н. Бровки, що, впливаючи на 
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органи чуття студента, вона забезпечує формування більш цілісного 

уявлення про поняття, що сприяє міцнішому засвоєнню навчального 

матеріалу й одночасно розвиває емоційно-ціннісне ставлення до отриманих 

знань [40]. 

Візуалізація навчального матеріалу нерозривно пов’язана з його 

згущенням (ущільненням). За визначенням С. Клепко, ущільнення знань – це 

„процес реконструкції повного фрагмента знання, засвоєння якого в 

реконструйованому вигляді потребує менше часу, водночас породжуючи 

еквівалентні загальнонавчальні й технологічні вміння” [123, с. 228].  

Процес візуалізації та розкодування матеріалу потребує аналізу, 

синтезу, узагальнення, розгортання і згортання інформації, тобто різних 

операцій активної розумової діяльності. Це сприяє більшій концентрації 

уваги на головних аспектах інформації, глибшому розумінню та засвоєнню 

матеріалу. Науковці Л. Бутенко, О. Ігнатович, В. Швирка підкреслюють, що 

різні способи візуалізації створюють особливу наочність завдяки 

розташуванню елементів змісту в нелінійному вигляді та виокремленню 

логічних і причинно-наслідкових зв’язків між ними. Така наочність 

спирається на структуру та асоціативні зв’язки, характерні для довгочасної 

пам’яті людини [267, с. 7-8]. 

Отже, візуалізація навчальної інформації є рішенням декількох 

вищезазначених проблем освітнього процесу ЗВО.  

Під час самоосвітньої діяльності систематизація, структуризація, 

лаконічність інформації, отриманої на лекціях та практичних заняттях, є 

дуже важливою. Тому використання принципів візуалізації є необхідною 

умовою формування СК. Під час самостійної роботи, для самоперевірки, 

самооцінки, при підготовці до контролю знань студенти активно 

використовують отримані форми й методи візуалізації. Оброблена таким 

чином інформація сприяє організації більш раціональної роботи з текстовим 

матеріалом, розвитку творчого мислення та активізації СРС. 
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Для візуалізації навчального матеріалу використовують різні форми й 

методи – від традиційних діаграм, графіків, таблиць, структурно-логічних 

схем до інтелект-карт (mind map), стратегічних карт (roadmaps), казуальних 

ланцюгів (causal chains), інфографіки, навчальних презентацій тощо. 

Деякими з форм та методів візуалізації, які використовуються в 

освітньому процесі для формування СК майбутніх фахівців із кібербезпеки, є 

структурно-логічні схеми, таблиці та мультимедійні презентації з дисциплін.  

Одним із методів підвищення ефективності процесу навчання, розвитку 

логічного мислення студентів є структуризація та систематизація знань. 

Навички та вміння студентів структурувати й систематизувати навчальний 

матеріал значно підвищують ступінь готовності студентів до самоосвіти, а 

отже, сприяють формуванню самоосвітньої компетентності. При проведенні 

структуризації та систематизації знань необхідно скористатися мовою символів, 

схем, моделей тощо, які матеріалізують абстракцію. Таку необхідність 

підкреслює М. Махмутов: „Практика проблемного навчання вимагає активного 

застосування „необразної” символічної, опосередкованої, „раціональної” 

наочності, яка реалізується у формі схематичного (умовного) зображення 

системи абстрактних понять і їх взаємозв’язку. Така наочність є для учнів ніби 

інструментом „схоплювання”, узагальненого „бачення” змісту нових 

абстрактних понять та уявлень і полегшує формування наукових понять” 

[174, с. 236]. 

Саме таким способом наочного представлення інформації і є 

структурно-логічні схеми навчального матеріалу. Такі схеми подають 

матеріал як єдине ціле, структурують, систематизують, кодують (за 

допомогою знаків-сигналів – символічних, графічних, візерункових, 

словесних) матеріал. Такі схеми надають чітку картину логічних 

взаємозв’язків та взаємодій між елементами певної системи, яка відображає 

будь-яку тему чи розділ навчального матеріалу. Складання схеми потребує 

аналізу відповідного навчального матеріалу, визначення зв’язків між його 

частинами та синтезування цих частин та елементів в одне ціле. 
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Отже, структурно-логічна схема – це „поєднання знаків-сигналів із 

короткими записами, що допомагають прочитати схему або несуть додаткову 

інформацію про текст, структура якого або інші зв’язки й залежності загалом 

чи частково подані на схемі” [267, с. 112]. „Структура” в тлумачному 

словнику визначається як „взаємні відношення елементів, що становлять 

цілість; взаєморозміщення та взаємозв’язок частин цілого, будова” [53, с. 

626]. Додавання до терміна „структурна схема” визначення „логічна” 

підкреслює важливість логічності процесу створення таких схем 

(обґрунтування, послідовність, правильність) для відтворення логічності 

наданого матеріалу та логіки аналізу представленого схематично матеріалу, а 

також логічну послідовність блоків інформації, що можуть слугувати 

опорним конспектом певного розділу дисципліни [267].  

Отже, опрацювання матеріалу за допомогою структурно-логічних схем 

є набагато ефективнішим за врахування структурованості змістовного 

наповнення певної теми, що досягається через закони логіки: аналіз, синтез, 

порівняння тощо.  

Основні вимоги та рекомендації до складання структурно-логічних 

схем, критерії оцінювання та алгоритм складання схеми надані в Додатку А. 

Ще одним засобом класифікації та структурування матеріалу є таблиці. 

Таблиці дозволяють порівняти певний навчальний матеріал або розкрити 

загальне через сукупність його частин. Вони допомагають формувати цілісне 

уявлення про досліджуване явище, процес або факт, формуючи цілісну 

картину світу. Отже, подання навчального матеріалу у формі таблиць 

важливе для формування самоосвітньої компетентності. 

Таблиця – це графічна форма представлення кількісних показників або 

текстового матеріалу в максимально лаконічній, ущільненій формі [267, 

с. 50]. Таблиці унаочнюють інформацію, полегшують сприйняття смислових 

фрагментів тексту, проводять порівняння двох або більше об’єктів, 

здійснюють групування низки об’єктів та систематизують певні об’єкти. У 
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Додатку А вміщено основні вимоги до таблиць, алгоритм складання та 

критерії оцінювання. 

Надзвичайні дидактичні можливості пропонує технологія мультимедіа, 

яка є інтерактивним поєднанням тексту, графіки, звуку, відео та анімації на 

основі єдиного інтерактивного програмного забезпечення. Освітяни 

зазначають, що використання мультимедійних засобів у навчанні значно 

підвищує зацікавленість студентів у навчальному матеріалі та рівень 

оволодіння ним за рахунок активізації їх самостійної пізнавальної діяльності. 

Такі засоби також сприяють індивідуалізації освітнього процесу, ураховуючи 

вибір темпу викладання та індивідуальні потреби студентів.  

Використання мультимедійних технологій у процесі професійної освіти 

підвищує наочність навчання завдяки використанню різних форм презентації 

навчального матеріалу (текст, графіка, малюнки, діаграми, аудіо- та відео-

супроводження). Мультимедіа технології – це інтерактивні технології, які 

дозволяють працювати як із нерухомими зображеннями, так і з 

відеозображенням, анімацією та звуковим рядом [76].  

Найпоширенішим напрямом використання мультимедійних технологій 

в освітньому процесі є навчальні презентації. Це ефективний наочний засіб, 

адже він поєднує різні методи надання інформації, а одночасний вплив на зір 

та слух сприяє кращому сприйняттю навчального матеріалу. 

Мультимедійні навчальні презентації покращують мотивацію 

студентів, підвищують рівень ефективності сприйняття та засвоєння 

навчального матеріалу, формують навички самостійно опрацьовувати, 

здобувати та використовувати інформацію, таким чином сприяючи розвитку 

навичок самоосвіти та формуванню самоосвітньої компетентності. Тому вони 

широко використовуються як викладачами, так і студентами у різних формах 

аудиторної та позааудиторної роботи.  

Мультимедійні презентації можуть бути дуже ефективним методом 

організації, надання та контролю розуміння навчального матеріалу. Але 

потрібно пам’ятати, що незнання специфічних правил організації й 
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оформлення навчальної інформації, поряд із традиційними методичними 

міркуваннями, можуть призвести до зниження ефективності застосування 

презентацій в освітньому процесі. Структура презентації та вимоги до 

слайдів наведені в Додатку Б. 

Отже, за умови правильної організації навчального матеріалу в 

мультимедійній презентації, завдяки ефекту оригінальності, сучасності та 

новизни зростає інтерес до процесу навчання й формується потяг до 

самовдосконалення, до самостійної пошукової діяльності, до самоосвіти. 

Професійне становлення фахівця з кібербезпеки залежить від його активності 

(характеру та рівня) під час освоєння інформаційно-освітнього простору: 

„чим вищий рівень активності студента на всіх етапах професійної 

підготовки, тим більш високий ступінь професійного розвитку досягається, 

тим вищий рівень трансформації професійної освіти в самоосвіту, процесу 

актуалізації – в самоактуалізацію, розвитку – в саморозвиток” [263]. Тому 

використання навчальних мультимедійних презентацій у процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки є дуже важливим, адже воно 

сприяє підвищенню активності та самостійності студентів у процесі 

навчання, формуванню вмінь систематизації та аналізу набутих знань. Таким 

чином, під час використання мультимедійних презентацій формується 

самоосвітня компетентність майбутніх фахівців із кібербезпеки.  

Для підвищення ефективності СД студентів, на нашу думку, важливе 

використання спецкурсів, які сприятимуть самоосвітній діяльності студентів. 

Під час дослідно-експериментальної роботи з формування СК майбутніх 

фахівців із кібербезпеки в навчальному процесі вважаємо доцільним 

використання спецкурсу „Самоосвіта та професійний успіх”. Цей спецкурс 

має розкрити самоосвіту як особистісну та професійну цінність. Основною 

метою спецкурсу є розвиток позитивної мотивації студентів майбутніх 

фахівців із кібербезпеки до самостійної освітньої діяльності, професійної 

зацікавленості в саморозвитку та засвоєння навичок планування й організації 

процесу самоосвітньої діяльності. Завданням спецкурсу є формування 
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мотивації до професійно-особистісного розвитку, умінь керувати 

самоосвітньою діяльністю в контексті професійних та особистісних потреб, 

планування самоосвітньої діяльності, прогнозування та оцінювання її 

результатів, здійснення самоконтролю, самокорекції, внутрішньої та 

зовнішньої рефлексії, презентація досвіду самоосвітньої діяльності. 

Результатом цього спецкурсу має бути оволодіння студентами інформаційно-

пошуковими, аналітичними, рефлексивними та професійними вміннями, які 

сприятимуть розвитку особистісного та професійного потенціалу майбутніх 

фахівців із кібербезпеки. Під час вивчення спецкурсу студенти знайомляться 

із зв’язком самоосвіти та професійною реалізацією, методами й засобами 

організації пізнавально-пошукової діяльності, прийомами самоконтролю 

результатів процесу саморозвитку. Студенти також засвоюють способи 

планування й організації процесу самоосвіти, розвивають здатності 

оцінювати результати власної діяльності з метою виправлення помилок та 

коригування недоліків, а також вміння застосовувати отримані теоретичні 

знання на практиці під час розв’язання професійних завдань. Зміст та 

структуру навчальної програми спецкурсу представлено в Додатку В. 

Методичне забезпечення спецкурсу включає зміст програми, дидактичні 

матеріали, спрямовані на формування й оцінку вмінь суб’єктів процесу 

навчання, методичні рекомендації для викладачів. 

Спецкурс передбачає проведення попередньої діагностики – виявлення 

рівня сформованості СК студентів, циклу практичних занять, семінарів та 

самостійної роботи. Після закінчення курсу проводиться повторна 

діагностика та контроль результатів. Такий спецкурс передбачає 8 занять, 

кожне з яких складається з теоретичної й практичної частини. Курс 

розрахований на 16 навчальних годин аудиторної роботи та 29 годин 

самостійної роботи. На аудиторних заняттях надається інформаційний блок 

спецкурсу та формування практичних навичок з використанням 

різноманітних інтерактивних методик. У разі неможливості вивчення всієї 
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програми курсу, він окремими темами може бути запропонований для 

використання викладачами під час викладання інших дисциплін. 

Методичне забезпечення такого спецкурсу включає низку вправ, 

орієнтованих на формування складових вмінь самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців із кібербезпеки, методики діагностики (опитування, 

тести, анкети), рольові ігри, ситуаційні вправи. Фінальним етапом вивчення 

спецкурсу є складання індивідуальної програми самоосвітньої діяльності та 

портфоліо особистісних досягнень в освітній та професійній діяльності. 

Визначені в дисертації педагогічні умови сприяють формуванню 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки та розвитку 

вмінь студентів встановлювати особисту мету, узагальнювати, 

систематизувати, аналізувати та критично оцінювати професійно важливу 

інформацію, обирати ефективну стратегію самоосвітньої діяльності для 

досягнення особистісних та професійних цілей, раціонально організувати 

професійну й самоосвітню діяльність, контролювати рівень саморозвитку, 

оцінювати особистісні досягнення.  

 
Висновки до розділу 1 

 

Аналіз проблеми формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

фахівців з кібербезпеки дозволив зробити такі висновки:  

1. Огляд освітніх програм зі спеціальності „Кібербезпека” різних 

університетів України засвідчив існування певних розбіжностей номенклатури 

навчальних дисциплін, їхнього змістовного наповнення. З’ясовано, що в 

переважній більшості освітньо-професійних програм (ОПП) ЗВО завдання 

формування самоосвітньої компетентності не розглядається як спеціальне. 

Установлено також, що в багатьох випадках в робочих програмах широкого кола 

дисциплін фахової та загальної підготовки не задекларовано завдання щодо 

формування СК. На основі цього зроблено висновок про фактичну відсутність 

цілеспрямованого процесу та необхідність розробки педагогічних умов 



129 
 

ефективного формування СК у студентів спеціальності „Кібербезпека” в 

технічних університетах України. Прогнозовано доцільність виокремлення під 

час складання ОПП та робочих програм навчальних дисциплін для 

спеціальності „Кібербезпека” як одного із суттєвих результатів навчання – 

формування в студентів загальнонавчальних міждисциплінарних умінь і 

навичок (метаумінь), зокрема самоосвітніх, у процесі вивчення будь-якої 

навчальної дисципліни. 

2. Аналіз освітніх програм європейських університетів (Кінгстонський 

університет (Лондон, Англія); Лідз Сіті Колідж (Лідз, Англія); університет 

Гліндор (Рексем, Уельс)) дозволив зробити висновок, що, на відміну від 

українських ЗВО, у європейських ОПП виокремлюються такі результати 

навчання: „уміння планувати, керувати та оцінювати набуття нових знань і 

навичок як частини стратегії освіти протягом життя”, „навчання вчитися 

(керування особистісним та професійним розвитком), „самоменеджмент”, 

„уміння самоусвідомлення” тощо. При цьому майже всі навчальні модулі 

мають зв’язок із визначеними вище результатами навчання. Це свідчить про 

необхідність орієнтації вітчизняних ЗВО на досвід європейських університетів. 

3. На основі теоретичного аналізу літератури з питань особистісного 

професіогенезу доведено взаємозв’язок між самоосвітньою компетентністю 

та професіогенезом, який визначено у наступному: результатом 

професіогенезу є професіоналізм, який неможливий без професійного 

розвитку, засобом якого є самоосвіта; недостатня сформованість СК 

призводить до накопичення ситуацій неуспіху, результатом чого є втрата 

інтересу до професії та, таким чином, має негативний вплив на процес 

професіогенезу. Це зумовлює актуалізацію необхідності формування СК 

майбутніх фахівців з кібербезпеки, яка буде основою професіогенезу. 

4. З урахуванням поглядів науковців на сутність самоосвітньої 

компетентності та визначені особливості процесу професійної підготовки 

майбутніх фахівців з кібербезпеки було визначено поняття самоосвітня 

компетентність майбутніх фахівців з кібербезпеки як цілісної 
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багатокомпонентної професійно значущої властивості індивіда, що 

відображає емоційну-ціннісну готовність та практично-технічну здатність до 

ефективної самоосвітньої діяльності з метою неперервного вдосконалення 

теоретичної бази та практичних навичок в галузі кібербезпеки у світлі 

постійних науково-технічних перетворень та досвід відповідної діяльності на 

основі дотримання кодексу етичних норм у сфері кібербезпеки. 

5. З урахуванням поглядів провідних науковців щодо сутності та 

специфіки самоосвітньої діяльності фахівців із кібербезпеки визначено структуру 

самоосвітньої компетентності й сутнісні характеристики її складників: ціннісно-

мотиваційний (досвід усвідомлення студентом потреби в професійному 

самовдосконаленні, уміння емоційно переживати та осмислювати ціннісні 

орієнтації щодо отримання нового знання, самоцінність знання етичних норм 

професійної діяльності фахівця з кібербезпеки): процесуально-інформаційний 

(знання шляхів отримання теоретично значущої фахової інформації, уміння її 

аналізувати й систематизувати, знання інструментарію самоосвітньої діяльності); 

організаційний (уміння визначати цілі, пріоритети, ризики та потенційні 

можливості самоосвітньої діяльності); контрольно-рефлексивний (уміння 

оцінювати й контролювати результати СД, використовувати негативний та 

позитивний досвід для її подальшої корекції СД).  

6. Узагальнення й систематизація теоретичного й емпіричного матеріалу 

дозволили обґрунтувати критерії самоосвітньої компетентності фахівців із 

кібербезпеки та відповідні показники її сформованості: особистісний 

(інноваційна й гуманістична спрямованість особистості, здатність до 

емоційного переживання цінностей змісту СД, сформованість мотивів 

професійного саморозвитку засобами самоосвіти, наявність установок на 

самоосвітні дії щодо оволодіння знаннями й уміннями з кібербезпеки, ціннісне 

ставлення до етичного складника СД фахівців з кібербезпеки, усвідомлення 

самоосвітньої компетентності як професійної цінності); прагматичний (рівень 

розвиненості системи знань про методологічні й теоретичні засади самоосвітньої 

діяльності, уміння реалізовувати методи СД відповідно до професійних та 
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особистісних потреб, володіння сучасними інформаційними, зокрема хмарними, 

технологіями, уміння працювати з паперовими та електронними джерелами 

інформації); організаційний (уміння здійснювати самоорганізацію СД, її 

цілепокладання та планування, уміння самоорганізовувати процес 

самостимулювання СД); рефлексивний (уміння та навички переосмислення 

перебігу та результатів СД, уміння здійснювати моніторинг якості самоосвітніх 

дій та їхніх результатів, а також відповідну корекцію методів і прийомів). З 

урахуванням виокремлених критеріїв та показників охарактеризовано рівні сфор-

мованості СК майбутніх фахівців із кібербезпеки (високий, середній, низький). 

7. За результатами систематизації й узагальнення наукових підходів до 

визначення сутності поняття „педагогічні умови”, вимог щодо обґрунтування 

педагогічних умов як елементу наукового апарату дисертацій з педагогічної 

галузі педагогічні умови розглядаються як цілеспрямовано сконструйований 

комплекс змісту, форм, методів навчання, який забезпечує взаємодію об’єктів і 

явищ педагогічного процесу з метою досягнення визначених навчальних цілей та 

забезпечення результативності освітнього процесу. Сутність феномену 

педагогічних умов трактується як суб’єктивні та об’єктивні обставини, наявність 

або цілеспрямоване конструювання яких забезпечує успішність досягнення 

визначених навчальних цілей та результативність навчально-виховного процесу. 

8. З урахуванням теоретико-методологічних засад дослідження 

(особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного та компетентнісного 

методологічних підходів; принципів неперервності СД („навчання впродовж 

життя”), гуманізації з опорою на етичний аспект СД, інтеграції аудиторної та 

позааудиторної роботи та ін.) визначено й обґрунтовано педагогічні умови 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки:  

- формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до 

самоосвітньої діяльності на основі використання інтерактивних технологій з 

урахуванням етичних норм професійної діяльності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки з метою розвитку гуманістичної та інноваційної спрямованості 

особистості;  
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- організація самостійної роботи майбутніх фахівців із кібербезпеки 

засобами хмарних технологій, спрямована на підвищення ефективності 

засвоєння навчального матеріалу з дисциплін загальної та професійної 

підготовки;  

- розробка та реалізація навчально-методичного забезпечення 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки, що 

містить хмаро-базований банк методичних матеріалів для викладачів, з метою 

оптимізації самоосвітньої діяльності студентів. 

Перша педагогічна умова полягає у використанні інтерактивних 

методів навчання (зокрема дидактичних ігор), які сприяють інтенсифікації 

навчального процесу, підвищенню ініціативності, залученню студентів до 

активної та усвідомленої пізнавальної діяльності. Це сприяє розвитку в 

студентів ціннісного ставлення до самоосвіти та потреби в СД.  

Друга педагогічна умова орієнтована на вирішення таких проблем, як: 

відсутність або недостатність доступу студентів до навчальних матеріалів; часові 

та інші обмеження в процесі опрацювання паперових джерел інформації; 

труднощі в організації групової роботи студентів; затримка зворотного зв’язку як 

важлива умова ефективного самоконтролю навчальної діяльності та планування 

самостійної роботи з урахуванням аналізу та корекції помилок.  

Реалізація третьої умови потребує переорієнтації НМК із дисциплін 

загальної та професійної підготовки на формування такої важливої 

міждисциплінарної компетентності, як самоосвітня; створення та 

використання засобів візуалізації (опорні схеми, таблиці, мультимедійні 

презентації тощо), що сприятиме якісному засвоєнню значних обсягів 

інформації, оптимізації роботи з навчальним матеріалом та активізації 

самостійної роботи студентів та теоретичного обґрунтування та розробки 

спецкурсу „Самоосвіта та професійний успіх”, який має на меті розкрити 

студентам самоосвіту як особистісну та професійну цінність. 

Результати дослідження, викладені в Розділі 1, опубліковані в роботах 

автора [3; 4; 9; 320; 322; 323; 324; 325].  
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Розділ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ У 

ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1 Діагностика рівня сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців з кібербезпеки на констатувальному етапі 

експерименту 

Теоретичне обґрунтування структури і змісту самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки, впровадження визначених 

педагогічних умов формування цього феномену, а також розробка 

спеціального курсу, який включає теоретичне і практичне знайомство 

студентів із змістом та формами самоосвітньої діяльності, надають 

можливість наблизитись до успішного формування навичок СД та, таким 

чином, говорити про сформовану самоосвітню компетентність. 

Метою експериментального дослідження була апробація визначених 

автором педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців з кібербезпеки. Емпіричну базу дослідження склали 

студенти ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” 

(м. Покровськ), Маріупольського державного університету (м. Маріуполь), 

Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця).  

Для визначення необхідної кількості студентів для участі в 

експерименті та його тривалості за основу обиралися вимоги до 

репрезентативності вибірки експериментальних об’єктів та мінімально 

необхідної його тривалості, обґрунтованих Ю. Бабанським, В. Журавльовим, 

В. Розовим та ін. [50]. У методологічних порадах молодим науковцям щодо 

педагогічних досліджень зазначається, що „задля неможливості впливу 

неконтрольованих, випадкових чинників на процес експерименту й 

отримання статистично надійних результатів, потрібно мати велику кількість 
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досліджуваних” [71, с.187]. Проте, з огляду на той факт, що спеціальність 

нова, неможливо знайти достатньо велику кількість студентів досліджуваної 

спеціальності. На основі аналізу науковців щодо мінімально необхідної 

чисельності вибірки студентів для отримання статистично достовірних даних 

визначаємо, що найменший необхідний обсяг вибірки повинен бути не 

менше 20 студентів [258]. Тому вважаємо, що вибірка з 52 студентів 

спеціальності „Кібербезпека” у експериментальній групі та 54 у контрольній 

групі є репрезентативною, що підтверджено статистичним аналізом. За 

визначенням П. Образцова, зазвичай для педагогічного експерименту 

обирається сформований колектив. Але науковець також зазначає, що „немає 

та не може бути єдиного, шаблонного, стандартного рішення щодо вибору 

кількості експериментальних об’єктів”. Найбільш важливим є доведення 

репрезентативності вибірки з точки зору наочності та об’єктивності 

[166, с.121]. Отже, за відсутності можливості працювати з достатньою 

кількістю студентів однієї спеціальності у ідентичних паралельних групах, 

під час проведення нашого експерименту групи складалися із декількох 

сформованих колективів. 

Оскільки формування самоосвітньої компетентності майбутнього 

фахівця, яке є складним особистісним утворенням, потребує максимального 

урахування особливостей кожної людини, питання про тривалість 

експериментального дослідження було вирішено на основі вимог, 

обґрунтованих Ю. Бабанським, В. Журавльовим, В. Розовим та ін., які 

стверджують, що „для виявлення ефективності впливу педагогічних засобів 

на розвиток мислення, волі, емоційної або мотиваційної сфери експеримент 

має продовжуватися не менше одного – двох  років” [50]. 

Дослідно-експериментальна робота з формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки в умовах організаційного 

навчання тривала в різних формах і методах протягом 2014 – 2018 років в 

чотири основні етапи: аналітико-пошуковий, констатувальний, 
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формувальний і контрольний. В ході кожного етапу було вирішено відповідні 

завдання. 

На аналітико-пошуковому етапі (2014 – 2015 рр.) було обґрунтовано 

теоретичні і методичні положення експериментального формування СК 

майбутніх фахівців з кібербезпеки. Теоретичні та емпіричні методи 

дослідження стали основою для вирішення наступних завдань: 

сформульована мета, поставлені завдання дослідження; виявлена специфіка 

професійної діяльності фахівців з кібербезпеки; було визначено ступінь 

розробленості проблеми формування СК майбутніх фахівців з кібербезпеки 

та визначені аспекти, які вимагають подальшого дослідження, а саме 

специфіка професійної підготовки фахівців з кібербезпеки та роль 

формування СК під час їх фахової підготовки; обґрунтовані методологія та 

методи реалізації мети і завдань дисертаційного дослідження; виявлена 

сутність і структура СК майбутнього фахівця з кібербезпеки; визначено 

категоріально-понятійний апарат дослідження.  

Першим етапом експерименту був констатувальний (2015 – 2016 рр.). 

Метою констатувального експерименту було виявлення вихідного рівня 

сформованості СК студентів спеціальності „Кібербезпека”, тому було 

зроблено наступне: встановлено вихідний рівень СК у студентів 

експериментальної і контрольної груп; проаналізовано та систематизовано 

навчальний матеріал з дисциплін; розроблено спецкурс „Самоосвіта та 

професійний успіх” та „Методичні рекомендації для викладачів з 

формування самоосвітньої компетентності студентів”. 

Загальний рівень сформованості СК майбутніх фахівців з кібербезпеки 

було визначено за допомогою комплексної оцінки: основна величина була 

виміряна з урахуванням шістнадцяти показників. Перейдемо до аналізу 

кількісних і якісних результатів педагогічного дослідження, який було 

проведено в межах констатувального експерименту. 

Першим напрямом діяльності було визначення рівня сформованості 

ціннісно-мотиваційного складника СК майбутніх фахівців з кібербезпеки. 
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Показниками сформованості СК майбутніх фахівців з кібербезпеки за 

особистісним критерієм є: інноваційна й гуманістична спрямованість 

особистості; усвідомлення СК як професійної цінності; здатність до 

емоційного переживання цінностей змісту СД; сформованість мотивів 

професійного саморозвитку засобами самоосвіти; наявність установок на 

самоосвітні дії у напрямі оволодіння знаннями і уміннями з кібербезпеки; 

ціннісне ставлення до етичного складника СД фахівців з кібербезпеки. 

Перевірку сформованості СК за особистісним критерієм було 

проведено з використанням діагностичного інструментарію, представленого 

у Додатках Г-И: 1) Діагностика потреби у пошуках відчуттів (М. Цукерман); 

2) Діагностика прийняття інших (В. Фей); 3) Методика визначення ціннісних 

орієнтацій (М. Рокич); 4) Методика визначення емоційності (В. Суворова); 5) 

Оцінка емоційно-вольових якостей; 6) Опитування „Мотивація досягнення 

успіху” (Т. Елерс); 7) Діагностика мотивації професійної діяльності за 

методикою К. Замфір (в модифікації А. Реана); 8) Тест „Готовність до 

саморозвитку” (Т. Ратанова, Н. Шляхта); 9) Опитування „Хакер – герой чи 

злодій?”; 10) Тест „Морально-етичний кодекс фахівця з кібербезпеки”. 

Важливим для формування у майбутнього фахівця з кібербезпеки 

самоосвітньої компетентності та становлення студента як фахівця вважаємо 

наявність спрямованості на інноваційну діяльність. Отже, з метою виявлення 

ступеня прояву інноваційної спрямованості було використано діагностику 

потреби в пошуках відчуттів (М. Цукерман) (Додаток Г.1). Інноваційна 

спрямованість особистості, будучи складним психічним утворенням, тісно 

пов’язана із новим у всіх сферах життя. Спеціаліст повинен прагнути нового, 

не мати страху експериментувати та мати позитивні емоційні переживання, 

пов'язані із цим. Саме тому вважаємо цю методику доцільною. У результаті 

дослідження були отримані наступні результати: високий рівень потреб у 

нових відчуттях, який притаманний людям із незавжди контрольованим 

потягом до нового та навіть ризику, був зазначений у 9,6% студентів ЕГ та 

7,4% студентів КГ; середній рівень потреби у нових відчуттях, який 
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характеризує особистість як відкриту до нового та водночас стриману та 

розсудливу, зафіксовано у 44,2% студентів у ЕГ та 55,6% студентів у КГ; 

низький рівень, який характеризує випробовуваних як таких, що схильні до 

надаванню переваги стабільності та впорядкованості, було продіагностовано 

у 46,1% студентів ЕГ та 37% студентів КГ. Отже, такі показники свідчать про 

те, що трохи менше половини студентів обох груп характеризуються як 

відкриті до нових відчуттів, але приблизно такий же відсоток студентів не 

схильні до інноваційної діяльності, що, з погляду формування студентів як 

фахівців, є негативним та потребує розвитку.  

За визначенням О. Лисенко, гуманістична спрямованість особистості – 

це „складне структурно-особисте утворення, яке відображає схильність 

індивіда до активної гуманістичної діяльності на основі домінуючих 

суспільних інтересів, вищих соціальних та високих загальнолюдських 

потреб; характеризує особистість під кутом зору способу і характеру 

взаємовідносин із суспільством, іншими людьми, з навколишньою дійсністю, 

і передбачає позитивне ставлення до них” [156]. Ядром ставлень особистості 

до людей, до себе та навколишнього світу дослідниця визначає моральні 

відносини, при цьому людина виступає найвищою цінністю. Вважаємо це 

одним із ключових напрямів формування самоосвітньої компетентності 

студентів спеціальності „Кібербезпека”, адже саме така спрямованість може 

забезпечити їх самоосвітню та професійну діяльність на засадах цінностей 

гуманізму: добра, справедливості, відповідальності, честі. З метою 

діагностики рівня прояву гуманістичної спрямованості нами було 

використано методику „Діагностика прийняття інших” (В. Фей) (Додаток 

Г.2). Діагностичний питальник складається із 18 питань, відповідь на які 

позначалася певною кількістю балів: практично завжди – 5 балів; часто – 4 

бали; іноді – 3 бали; випадково – 2 бали; дуже рідко – 1 бал. Прийняття 

інших означало свідоме прийняття діяльності інших людей, її осмислення та 

певного (правильного) способу реагування. Більше 60 балів визначало 

високий рівень прийняття інших, тобто свідоме дотримання моральних та 
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гуманістичних норм у різних ситуаціях взаємодії. Відповідно до результатів 

діагностики, 25% студентів ЕГ та 27,8% студентів КГ мають високий рівень 

прийняття інших. Результати діагностики згідно питальника мають два 

середніх рівня прийняття інших – 45-60 балів співвідноситься із середнім 

показником з тенденцією до високого рівня, тоді як 30-45 балів 

характеризують  середній показник із тенденцією до низького рівня. Для 

розрахунків у нашому дослідженні ці показники були об’єднані, тобто 

середній рівень мали студенти із кількістю балів 30-60. Такий рівень було 

виявлено у 63,5% студентів ЕГ та 59,3% студентів КГ. Низький рівень 

показника прийняття інших (30 балів та менше) було зафіксовано у 11,5% 

студентів ЕГ та 13% студентів КГ. Результати діагностики гуманістичної 

спрямованості студентів майбутніх фахівців з кібербезпеки дали змогу 

зробити висновок про невеликий відсоток випадків свідомої орієнтації на 

гуманістичні цінності у різних ситуаціях взаємодії та потенціал розвитку цієї 

спрямованості.  

Для розрахунку показника інноваційна й гуманістична спрямованість 

особистості вираховуємо середнє арифметичне показників двох методик. 

Результати (представлені нижче у табл. 2.1) були наступними: високий 

ступінь сформованості цих спрямованостей визначено у 17,3% студентів ЕГ 

та 17,6% студентів КГ; середній – у 53,9% студентів ЕГ та 57,5% студентів 

КГ; 28,8% студентів ЕГ мають низький рівень за даним показником, а у 

студентів КГ цей показник – 25%. Досить невеликий відсоток студентів обох 

груп із високим ступенем прояву даного показника свідчить про недостатню 

сформованість гуманістичної та інноваційної орієнтації особистості, що, у 

свою чергу, потребує особливої уваги освітян та подальшого розвитку.  

Для сталого постійного самовдосконалення потрібно усвідомлення 

самоосвіти як професійної цінності. Для визначення ціннісних орієнтацій 

доцільним є проведення тестування за методикою М. Рокича (Додаток Д). В 

основі методики – пряме ранжування списку цінностей, розділених на два 

класи: термінальні цінності (цінності-цілі) та інструментальні цінності 
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(цінності-засоби). На констатувальному етапі експерименту інтерпретація 

результатів зазначила, що група пріоритетних цінностей майбутніх фахівців з 

кібербезпеки відображає переважно зацікавленість в особистісному 

благополуччі, а головною спрямованістю у житті опитуваних є спрямованість 

на матеріальну і розважальну сторони життя. Так, серед найбільш значущих 

термінальних цінностей студентів знаходяться любов, здоров’я, друзі, 

матеріальне забезпечення. До пріоритетних інструментальних цінностей 

опитувані віднесли незалежність, освіченість, самоконтроль, чесність.  

Під час обробки результатів до уваги приймалися професійні, соціальні 

і духовні групи ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця з кібербезпеки. 

Для цього потрібно було визначити, до якого рангу студентами віднесена 

певна ціннісна орієнтація. 1-5 ранги відображають високий рівень розвитку 

групи цінностей, 6-12 ранги – середній рівень, 13-18 ранги – низький. Аналіз 

результатів діагностики на констатувальному етапі засвідчив, що система 

професійних цінностей у студентів майбутніх фахівців з кібербезпеки 

недостатньо сформована. Система ціннісних орієнтацій у більшості студентів 

сформована на низькому (44,4% КГ, 42,3% ЕГ) або середньому рівні (37,9% 

КГ, 37,4% ЕГ) (табл. 2.1). Такі результати свідчать про те, що в майбутній 

професійній діяльності більшість студентів майбутніх фахівців з 

кібербезпеки можуть орієнтуватися на зовнішні особистісні фактори (гроші, 

імідж), що означає недостатню сформованість внутрішньої мотивації до 

виконання професійної діяльності та низький рівень усвідомлення цінності 

самоосвіти для професійного успіху. 

Для реалізації потреби у самоосвіті необхідний високий рівень 

здатності до емоційного переживання цінностей змісту СД. Складно 

переоцінити важливість емоційної сфери для досягнення запланованих 

результатів навчально-виховного процесу. За визначенням Л. Виготського 

„емоційно забарвлене навчання є у нас рідким гостем, більшою частиною 

пов’язаним із безсильною любов’ю до свого предмету самого викладача, 

який не знає засобів для її передачі своїм учням” [62, с. 138]. Але науковці 
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підкреслюють важливість використання потенціалу емоційності під час 

навчально-виховного процесу, адже культивація позитивних емоцій 

(зацікавлення, радості, здивування, гумору) сприяє підвищенню 

продуктивності інтелектуальної діяльності студентів. Емоції є потужним 

стимулом мобілізації енергії та актуалізації процесів пізнання та 

саморозвитку особистості [304]. Дослідження науковців у сфері психології та 

педагогіки показали, що найважливішим засобом передачі студентам 

ціннісних установок є пробудження в них адекватних емоційних переживань, 

тобто цінності можуть бути засвоєні тільки в результаті їх емоційного 

пізнання. У свою чергу емоції залежать від оцінки ситуації. Для виявлення 

інтегрального показника емоційності було застосовано методику 

„Визначення емоційності” В. Суворової (Додаток Е.1). За результатами тесту 

визначалися рівні емоційності: високий, середній, низький. Додатково треба 

сказати, що реалізація цінностей та функціонування емоційної сфери 

значною мірою залежить від механізмів вольового регулювання. Вольові 

якості мають позитивну або негативну забарвленість в залежності від 

цінностей особистості. Як зазначає С. Маслов, без розвитку волі ціннісні 

орієнтації особистості не проявляються в необхідній мірі [172]. Вольові 

зусилля напряму залежать від рівня засвоєння цінності. Такий же тісний 

взаємозв’язок є між волею та емоціями. За словами С. Рубінштейна, вольовий 

акт, оскільки виходить із спонукань та потреб, носить більш або менш ярко 

виражений емоційний характер [242, с 602]. У цьому зв’язку вважаємо 

доцільним продіагностувати показник здатності до емоційного переживання 

цінностей змісту СД також за допомогою методики „Оцінки емоційно-

вольових якостей” (автори В. Шапарь, А. Тимченко, В. Швидченко) (Додаток 

Е.2). Рівні, запропоновані науковцями, (відмінний, добрий, задовільний, 

поганий та дуже поганий) ми поєднали у три для відповідності формату 

нашого дослідження (відмінний, добрий + задовільний, поганий + дуже 

поганий). Отримані співвідношення за двома методиками були приведені до 

середнього арифметичного. Результати двох діагностик представлено у 
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таблиці 2.1 показником здатності до емоційного переживання ціннісного 

змісту самоосвітньої діяльності. Високий рівень було продіагностовано у 

17,6% студентів КГ та 20,19% ЕГ. Показники середнього та низького рівнів 

практично однакові – близько 40% у кожній групі. Такі дані свідчать про 

недостатність досвіду студентів у застосуванні емоційно-вольової сфери під 

час навчання та самонавчання.  

Вивчення наступного показника, а саме сформованості мотивів 

професійного саморозвитку засобами самоосвіти, здійснювалось за 

допомогою опитування „Мотивація досягнення успіху” Т. Елерса [178] 

(Додаток Ж.1), на основі якого можна зробити висновок, що для переважної 

більшості студентів характерний середній рівень орієнтації на успіх в 

освітньому процесі (42,59% КГ; 43,27% ЕГ). 40,74% (КГ) та 38,46% (ЕГ) 

студентів мають низький рівень мотивації досягнення успіху, 16,67% (КГ) та 

18,27% (ЕГ) – високий. Ці результати свідчать про недостатню 

сформованість у майбутніх фахівців з кібербезпеки мотивів досягнення 

професійного успіху, що не може максимально сприяти їх подальшому 

особистісно-професійному розвитку. 

Додатково було проведено вивчення мотивації самоосвітньої діяльності 

за методикою К. Замфір (в модифікації А. Реана) (Додаток Ж.2) [179], яка 

базується на концепції про внутрішню і зовнішню мотивації. Внутрішня 

мотивація (ВМ) існує тоді, коли для особистості важлива діяльність сама по 

собі. Якщо в основі мотивації самоосвітньої діяльності полягає прагнення до 

задоволення зовнішніх потреб (соціальний престиж, зарплатня та ін.), в 

цьому випадку має місце зовнішня мотивація. Зовнішні мотиви поділяються 

на зовнішні позитивні і зовнішні негативні. З точки зору професійної 

самореалізації зовнішні позитивні мотиви (ЗПМ) є більш ефективними, ніж 

зовнішні негативні мотиви (ЗНМ). Виявлені мотиви згруповані у професійні, 

соціальні, пізнавальні, обов’язку, особистісні. Аналіз результатів тестування 

свідчить, що серед майбутніх фахівців з кібербезпеки переважають 

професійні мотиви (44,3% обох груп) та соціальні мотиви (27,8%), в той час 
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як пізнавальні мотиви складають 12,5%. Такі дані засвідчують потенціал у 

напрямі формування мотивації до здійснення самостійної навчальної 

діяльності з метою професійного вдосконалення.  

Наявність установок на самоосвітні дії у напрямі оволодіння знаннями 

і уміннями з кібербезпеки було продіагностувано за допомогою тесту 

Т. Ратанової і Н. Шляхти [237] „Готовність до саморозвитку” (додаток З), 

який визначається за двома напрямами: готовність знати себе і готовність 

самовдосконалюватися. Для переводу результатів опитування у систему 

рівнів, підраховуємо кількість відповідей, які співпадають із ключем.  

10—14 відповідей співпадають з ключем: студент має установки на 

саморозвиток, він готовий до саморозвитку, йому притаманні 

урівноваженість, самостійність, упевненість (високий рівень готовності). 

6—9 відповідей співпадають з ключем: студент прагне більше дізнатися 

про себе, випробувати свої можливості на практиці (середній рівень 

готовності). 

1—5 відповідей співпадають з ключем: студент має низький рівень 

прояву установок на самоосвітні дії, йому потрібна допомога і підтримка 

викладачів, він не готовий до саморозвитку (низький рівень готовності до 

саморозвитку). 

Аналіз відповідей респондентів свідчить, що більшість майбутніх 

фахівців з кібербезпеки (68% з обох груп студентів) належать до „квадрату 

Г”, тобто їх бажання знати про себе є вищим, ніж володіння самоосвітніми 

навичками, що може, звичайно, пояснюватися початковим етапом навчання і 

відсутністю навичок організації самостійної роботи. Лише 23% студентів 

належать до „квадрату А”, тобто мають більше можливостей до 

самовдосконалення, ніж готовності до пізнавально-пошукової діяльності.  

Ціннісне ставлення до етичного складника СД фахівців з кібербезпеки 

визначалося за допомогою анонімного анкетування „Хакер – герой чи 

злодій?” (Додаток И.1), розробленого автором. Відповіді було 

проаналізовано викладачами фахових дисциплін, та на основі цього аналізу 
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була надана експертна оцінка, яка визначала рівень ціннісного ставлення до 

етичних питань як високий, середній та низький. Четверта частина 

опитуваних і у КГ, і у ЕГ мають уявлення про те, що повинен та не повинен 

робити фахівець з кібербезпеки, хоча і серед них немає чіткого розуміння 

нелегальності таких дій, як видача чужого контенту за свій, використання 

піратських копій будь-чого та ін. Більша частина опитаних мають середній 

рівень ціннісного розуміння етичних питань фахової діяльності. Так, на 

питання „Чому ви обрали спеціальність „Кібербезпека”?” іноді відповіді були 

„Для того, щоб знати, як зламують захист в інформаційних системах”. Іноді 

серед характеристик терміну „Хакер” були такі слова, як „герой”, „багатий” 

та інші, які висвітлюють позитивне ставлення до цього феномену. Невелика 

кількість студентів – 16,7% у КГ та 11,5% у ЕГ – мають, на жаль, низький 

рівень розуміння необхідності дотримання етичних норм. Вони проявили 

позитивне ставлення до використання фахових знань для помсти або 

нелегального заробітку. Деякі на питання „Чому ви обрали спеціальність 

„Кібербезпека”?” відповідали „Щоб зламувати банки”, або „Щоб навчитися 

писати віруси”.  

Додатково було проведено якісну діагностику знань етичних норм 

кібербезпеки шляхом анонімного тесту „Морально-етичний комплекс 

фахівця з кібербезпеки” (Додаток И.2). Тестування показало, що більшість 

студентів спеціальності „Кібербезпека” мають середній або низький рівень 

знань з етичних принципів професійної діяльності. Це, на жаль, свідчить про 

досить лояльне ставлення до таких базових принципів діяльності будь-якого 

ІТ фахівця, як дотримання принципу конфіденційності, повага до 

інтелектуальної власності та розуміння нищівних наслідків неправової 

професійної діяльності.  

Зведені результати діагностики рівня сформованості СК студентів 

спеціальності „Кібербезпека” за особистісним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту представлені в табл. 2.1.  
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Таблиця 2.1. 

Розподіл членів експерименту за рівнями сформованості СК за 

особистісним критерієм на констатувальному етапі експерименту (%) 
 

Група 
 

Рівень 
Показники сформованості СК 

Інновацій-
на та 

гуманістич-
на спрямо-

ваність 
особистості 

Усвідом-
лення 
СК як 
профе-
сійної 

цінності 

Здатність до 
емоційного 
переживан-

ня 
цінностей 
змісту СД 

Сформова-
ність мотивів 
професійного 
саморозвитку 

засобами 
самоосвіти 

Наявність 
установок на 
самоосвітні 
дії у напрямі 
оволодіння 
знаннями з 

кібербезпеки 

Ціннісне 
ставлення 

до 
етичного 

складника 
СД 

 
КГ 

Високий 17,6 18,52 17,6 16,67 16,67 24 
Середній 57,5 37,96 37,9 42,59 29,62 59,3 
Низький 25 43,52 44,4 40,74 53,7 16,7 

 
ЕГ 

Високий 17,3 20,19 20,19 18,27 13,46 25 
Середній 53,9 37,5 37,4 43,27 30,77 63,5 
Низький 28,8 42,31 42,3 38,46 55,7 11,5 
В цілому, аналіз отриманих даних свідчить, що у більшості майбутніх 

фахівців з кібербезпеки всі показники особистісного критерію знаходяться на 

середньому або низькому рівнях. Це свідчить про недостатню сформованість 

ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх фахівців з кібербезпеки, що 

перешкоджатиме здійсненню самоосвітньої діяльності з метою професійного 

розвитку у подальшому. 

Другим напрямом експериментальної діяльності було визначення рівня 

сформованості процесуально-інформаційного складника СК майбутніх 

фахівців з кібербезпеки за показниками прагматичного критерію. 

Показниками сформованості СК за прагматичним критерієм виступали: 

рівень розвиненості системи знань про методологію та теорію СД; уміння 

реалізовувати методи СД відповідно до професійних та особистісних потреб; 

володіння сучасними інформаційними технологіями; уміння працювати з 

паперовими та електронними джерелами інформації.  

Для перевірки сформованості СК за прагматичним критерієм були 

застосовані методи, представлені в додатках К – Н: 1) Опитування „Рівень 

сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з 

кібербезпеки”; 2) Експертна оцінка викладачів; 3) Педагогічне 
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спостереження; 4) Питальник „Готовність працювати з інформацією та 

інформаційними джерелами” (модифіковані та об’єднані методики 

Є. Коротаєвої та Дж. МакКензі). 

Для вивчення рівня розвиненості системи знань майбутніх фахівців з 

кібербезпеки про методологію та теорію СД та їх ставлення до важливості 

самоосвіти у процесі професійної діяльності студентам пропонується 

відповісти на питання анкети (додаток К). Аналіз результатів відповідей на 

питання „Чи важлива самоосвітня діяльність в вашому майбутньому 

професійному житті?” свідчить, що переважна кількість студентів мають 

позитивне ставлення до самоосвіти, і тільки декілька (8%) студентів 

вважають її необов’язковою для успішного виконання професійних 

обов’язків. Аналіз відповідей на питання „Які вміння, на вашу думку, 

важливі для сучасного фахівця?” свідчить, що студенти розуміють 

важливість самоосвіти, адже більшість вважають вміння навчатися, здатність 

до самовдосконалення необхідними для їх майбутньої професійної 

діяльності. Отже, студенти вважають наявність сформованої самоосвітньої 

компетентності складовою професійної підготовки. Серед труднощів під час 

особистісного та професійного саморозвитку майбутні фахівці з кібербезпеки 

виділяють такі проблеми, як: обмеженість часу, відсутність інтересу та 

бажання та невміння працювати із великою кількістю джерел інформації. 

Відповіді на інші питання (Чи можете ви трансформувати вашу самоосвітню 

діяльність залежно від мінливих умов? Чи ефективна ваша самоосвітня 

діяльність?) свідчать про те, що, хоча студенти і розуміють важливість 

самоосвіти для майбутнього професійного успіху, вони не володіють 

ефективними техніками та методами результативної самоосвітньої 

діяльності. Проте, за результатами переведення відповідей у бали робимо 

висновок, що тільки 22,2% студентів КГ та 23,07% студентів ЕГ здатні дати 

аргументовані відповіді на всі питання анкети та володіють базовими 

уявленнями щодо самоосвітньої діяльності. Результати визначення даного 

показника представлені нижче у табл. 2.2. 
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Рівень сформованості уміння реалізовувати методи СД відповідно до 

професійних та особистісних потреб вимірювали за допомогою експертної 

оцінки викладачів на основі опису рівнів сформованості цього уміння 

(Додаток Л). Узагальнений аналіз даних анкет з експертною оцінкою 

викладачів показав, що більшість студентів обох груп мають низький рівень 

сформованості даного уміння – студенти не тільки не володіють методами 

самоосвітньої діяльності, але іноді не можуть визначити і саму професійну 

потребу (мету, задачу тощо). Тільки менше десяти відсотків обох груп були 

охарактеризовані як такі, що мають високий рівень володіння методами 

самоосвітньої діяльності. Результати експертної оцінки представлені нижче в 

табл. 2.2.  

Ступінь прояву третього критерію – володіння сучасними ІТ – 

оцінювався за підсумками педагогічного спостереження, яке проводилося за 

наступними ознаками: 

− ставлення особистості до самоосвітньої діяльності засобами ІТ 

(зацікавленість, емоційний підйом під час самоосвітньої активності, 

переживання позитивних емоцій); 

− ініціативні дії особистості, спрямовані на вибір шляхів вирішення 

самоосвітньої задачі (творчий підхід до стандартних проблем; застосування 

нетрадиційних засобів та прийомів виконання завдання, зокрема хмарних 

технологій). 

Результати спостереження фіксувалися, ступінь прояву кожної ознаки 

оцінювався за трибальною шкалою. За результатами спостереження робився 

висновок про володіння особистості сучасними ІТ в процесі самоосвітньої 

діяльності: високий – 10-12 балів; середній – 7-9 балів; низький – 4-6 балів. 

Додатково цей показник вивчався за допомогою експертної оцінки, яка 

надавалася на основі анкети „Оцінювання володіння студентами 

інформаційно-комунікаційними засобами під час навчальної та самоосвітньої 

діяльності” (Додаток М). В якості експертів виступили куратори та 

викладачі, які працювали в групах, що брали участь в експериментальному 



147 
 

дослідженні. Кожен пункт анкети оцінювався за шкалою, яка містить три 

градації: 3 – так, 2 – іноді, 1 – ні. Загальна оцінка даного показника є сумою 

балів за 15 пунктами (мінімальна можлива – 15, максимальна – 45 балів). 

Узагальнені результати вивчення даного показника представлені у 

табл. 2.2. Вони свідчать про те, що більшість студентів контрольної та 

експериментальної групи мають значні або середнього ступеню труднощі, 

пов’язані із використанням ІТ (перш за все, з мотивацією використання 

інноваційних засобів) у процесі навчальної та самоосвітньої діяльності. 

Також більшість студентів невпевнено володіє навичками пізнавально-

пошукової діяльності, використовуючи тільки один засіб пошуку інформації 

(пошукові системи інтернет). 

Четвертий показник – уміння працювати з паперовими та 

електронними джерелами інформації – було продіагностовано за допомогою 

питальника „Готовність працювати з інформацією та інформаційними 

джерелами” (Додаток Н). Основу цього питальника склали авторські 

методики Є. Коротаєвої та Дж. МакКензі. Науковці займалися питаннями 

готовності школярів до опрацювання різних джерел. У нашому дослідженні 

методики були поєднані та переорієнтовані на оцінку готовності студентів до 

роботи з джерелами інформації. За результатами діагностики було виявлено, 

що більшість студентів спеціальності „Кібербезпека” мають середній або 

низький рівень умінь працювати з інформаційними джерелами. Високий 

ступінь сформованості цих умінь мають 24,07% у КГ та 21,15% у ЕГ, що, на 

жаль, свідчить про неготовність більшості студентів до ефективного 

опрацювання різних джерел з метою пошуку потрібної інформації. 

Результати діагностики за цим показником представлені у табл. 2.2. 

Результати визначення рівня сформованості СК студентів майбутніх 

фахівців з кібербезпеки за чотирма показниками прагматичного критерію 

наведені в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2. 

Розподіл членів експерименту за рівнями сформованості СК за 

прагматичним критерієм на констатувальному етапі експерименту (%) 
 

Група  
 

Рівень  
Показники сформованості СК 

рівень 
розвиненості 

системи знань 
про методологію 

та теорію СД 

уміння 
реалізовувати 

методи СД 
відповідно до 

професійних та 
особист. потреб 

володіння 
сучасними 

інформаційними 
технологіями 

уміння 
працювати з 

паперовими та 
електронними 

джерелам 
інформації 

 
КГ 

Високий  22,2 9,3 27,8 24,07 
Середній  46,3 37,04 38,9 37,03 
Низький  31,48 53,7 33,33 38,9 

 
ЕГ 

Високий  23,07 9,6 28,84 21,15 
Середній  32,7 34,6 40,38 40,38 
Низький  44,23 55,77 30,77 38,46 

Визначення рівнів сформованості СК майбутніх фахівців з 

кібербезпеки за організаційним критерієм було третім напрямом роботи в 

межах констатувального етапу експериментального дослідження.  

Дослідження сформованості організаційного компонента самоосвітньої 

компетентності по показниках організаційного критерію (уміння здійснювати 

самоорганізацію виконання СД; уміння планувати СД; уміння здійснювати 

цілепокладання СД; уміння самоорганізовувати процес самостимулювання 

СД) виявили, що студенти звертають увагу на розвиток власних 

організаційних умінь. Відповіді на анкети „Рівень сформованості 

самоосвітньої компетентності” виявляють, що студенти бачать причинами 

низького рівня сформованості вмінь за організаційним критерієм відсутність 

особистісної зацікавленості, брак терпіння і працелюбства. Іншими 

причинами були недоліки в плануванні роботи і розподілі часу або 

відсутність цілеспрямованої самостійної роботи, проблеми із умінням 

виокремлювати етапи виконання пізнавального завдання, визначати та 

дотримуватися термінів виконання поставлених завдань.  

Аналіз сформованості СК за організаційним критерієм по показнику 

уміння здійснювати самоорганізацію виконання самоосвітньої діяльності 
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відбувався за допомогою діагностичного тесту на самоорганізованість до 

самоосвіти (Додаток П) [116], відповіді на питання якого показують 

ставлення опитуваних до важливості організованості та ефективності їх 

роботи. Кількість балів за відповіді була пов’язана із рівнем 

самоорганізованості. За підсумковими результатами кількість студентів, які 

проявили високий ступінь організованості, була 22,2% у КГ та 23,1% у ЕГ. 

Більшість студентів проявили середній ступінь розвиненості 

самоорганізованості (38,9% у КГ та 44,2% у ЕГ), який характеризує 

опитуваних як таких, що мають прагнення до організованості, але повинні 

працювати більше над формуванням відповідних навичок. Низький ступінь 

прояву цього показника, тобто нездатність адекватної оцінки свого резерву та 

відсутність контролю над ситуацією та процесом досягнення цілі, було 

зафіксовано у 38,9% студентів КГ та 32,7% студентів ЕГ. На жаль, такі 

важливі речі, як ведення щоденника, планування та структурування своєї 

діяльності для досягнення мети, навіть ведення конспектів або робочих 

зошитів, викликали труднощі у більшості студентів обох груп. Результати 

діагностики по цьому показнику наведено у табл. 2.3 нижче.  

Визначення рівня сформованості СК за показником уміння планувати 

СД відбувалося на основі педагогічного спостереження та експертної оцінки 

викладачів на основі опису рівнів сформованості цього уміння (Додаток Р). 

Воно засвідчило, що під час самостійної пізнавальної діяльності студенти 

надають перевагу плануванню роботи викладачем, керівником проекту. 

Також результати спостережень свідчать про значні складнощі із 

виокремленням підзавдання та плануванням їх виконання. Студенти надають 

перевагу діяльності за алгоритмом, розробленим викладачем, хоча інколи 

можуть коригувати алгоритм. Також для студентів характерним є 

використання не завжди адекватних та доцільних засобів дослідження 

визначеної проблеми. За результатами спостереження, студенти не завжди 

уміють аналізувати власну самоосвітню діяльність та співвідносити наявні 

результати із запланованими. Не завжди можуть самостійно сформулювати 
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цілі діяльності, обрати ефективні засоби досягнення цілі, недоцільно 

використовують час, відволікаються на „інформаційний шум” 37,04% 

студентів контрольної групи та 30,78% студентів експериментальної групи. 

Вони здатні у більшості випадків планувати та виконувати власну 

дослідницьку діяльність, контролювати СД, але інколи потребують допомоги 

викладача для подальшого коригування роботи. Лише у 14,81% студентів 

контрольної групи та 19,23% студентів експериментальної групи 

відзначається високий рівень по показнику „уміння планувати СД”. Ці 

студенти майже ніколи не виконують зайві види роботи, вони здатні 

систематично планувати, співвідносити результати із запланованими цілями 

та коригувати подальшу СД. Результати експертної оцінки наведені у 

процентному співвідношенні у табл. 2.3. 

Для ефективної реалізації майбутніми фахівцями з кібербезпеки 

визначених цілей самоосвіти необхідне вміння цілепокладання, яке є досить 

складним процесом. Ефективність цілепокладання залежить від здатності 

трансформувати усвідомлені та неусвідомлені бажання у чітко 

сформульовану мету, складати план для її досягнення та оцінювати ресурси. 

Під час реалізації намічених дій можлива поява ускладнень або змін до 

початкового алгоритму. У цьому випадку гнучкість, самостійність та 

швидкість реакції грають велику роль. У зв’язку із цим сформованість 

організаційного складника визначалася наявністю у студентів умінь 

здійснювати цілепокладання СД за допомогою методики В. Моросанової та 

Є. Коноз „Стильова саморегуляція поведінки” (Додаток С) [184]. Методика 

складається з тверджень, які розподілені за шістьома шкалами, які відповідно 

характеризують основні регуляторні процеси (планування, моделювання, 

програмування та оцінка результатів) і регуляторні якості (гнучкість і 

самостійність). 

Шкала планування демонструє індивідуальні особливості процесу 

цілепокладання, а також рівень сформованості у людини усвідомленого 
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планування діяльності. Високі показники цієї шкали означають те, що плани 

людини є реалістичними, дієвими, деталізованими і самостійними. 

Шкала моделювання характеризує розвиненість у особистості уявлень 

про систему зовнішніх і внутрішніх передумов діяльності, рівень їх 

деталізованості, усвідомленості та адекватності. При високих показниках 

адекватності програма дій виявляється адекватною планам діяльності, а 

одержувані результати відповідають прийнятим цілям. 

Відповідно до шкали програмування діагностується рівень 

усвідомленості людиною програмування своїх дій. Високі показники 

свідчать про потребу детально обмірковувати та планувати свої дії та 

поведінку з метою досягнення визначених цілей.  

Шкала оцінки результатів діагностує здатність до оцінки своїх дій, 

поведінки та адекватності своєї діяльності наміченим результатам. Наявність 

високих показників за цією шкалою свідчить про сформованість і усталеність 

навичок оцінки ефективності діяльності для досягнення результатів. Людина 

з високими показниками за цією шкалою здатна адекватно оцінювати 

причини ситуацій неуспіху, виявляти аспекти ефективного досягнення мети. 

Шкала гнучкості характеризує сформованість здатності змінювати 

систему саморегуляції відповідно до змін зовнішніх та внутрішніх умов. 

Високі показники свідчать про гнучкість усіх регуляторних процесів.  

Шкала самостійності діагностує рівень розвиненості регуляторної 

автономності. Досліджувані з високими показниками за цією шкалою здатні 

організовувати діяльність по досягненню мети, контролювати процес 

виконання поставлених завдань та аналізувати адекватність результатів 

заявленим цілям.  

Загалом методика працює як єдина шкала загального рівня 

саморегуляції, що характеризує рівень сформованості індивідуальної системи 

усвідомленої саморегуляції активності людини. Високі показники загального 

рівня саморегуляції говорять про усвідомленість і взаємозв’язок 

регуляторних ланок в загальній структурі індивідуальної регуляції. При 
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високій мотивації досягнення досліджувані з високими показниками за цією 

шкалою здатні формувати такий стиль саморегуляції, який буде сприяти 

досягненню мети, компенсуючи при цьому негативний вплив особистісних 

особливостей. Високий загальний рівень свідомої саморегуляції сприяє 

більш легкому оволодінню новими видами діяльності, більшій впевненості у 

непередбачуваних умовах та досягненню стабільніших результатів у звичних 

видах активності. Питальник містить 46 тверджень, з якими майбутні фахівці 

з кібербезпеки мають погодитися або не погодитися. Отримані за кожною 

шкалою бали переводились у відсотки. На основі цих показників визначався 

рівень сформованості та розвиненості регуляторного процесу чи 

регуляторно-особистісної властивості: низький (до 40%), середній (до 70%), 

високий (до 100%). 

Аналіз отриманих результатів дослідження по всіх шкалах методики 

виявив найвищі значення за шкалою „гнучкість”, що свідчить про здатність 

опитаних студентів коригувати поведінку в залежності від зовнішніх 

обставин, що сприяє мобілізації внутрішньої активності для досягнення 

визначених цілей.  

За шкалою планування у студентів обох груп були встановлені: 

високий рівень розвиненості цього регуляторного процесу – у 24,07%, 

середній – у 27,78%, низький – у 48,14%. Це свідчить про те, що майбутні 

фахівці з кібербезпеки можуть планувати самоосвітню діяльність, але у них 

відсутнє уміння ставити адекватні самоосвітні задачі, прогнозувати 

результати самоосвітньої діяльності. 

За шкалою моделювання у студентів переважає низький рівень 

розвиненості цього регуляторного процесу – 51,85%, середній рівень 

встановлений у 37,03%, високий – у 11,1% опитуваних. 

Шкала програмування демонструє низький рівень розвиненості цього 

регуляторного процесу у опитаних студентів. Він діагностується у 54,71% 

досліджуваних, високий рівень встановлений у 17%, а середній – у 28,3%.  
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За шкалою оцінки результатів у респондентів переважає низький рівень 

розвиненості цього регуляторного процесу, який встановлений у 47,17%. 

Високий рівень встановлений у 27,36%, а середній – у 25,47%.  

Показники по цим трьом шкалам свідчать про те, що майбутні фахівці 

із кібербезпеки не володіють уміннями керувати самоосвітньою діяльністю, 

раціонально та ефективно спрограмувати та здійснити самоосвітню діяль-

ність, адекватно оцінити результат та створити індивідуальну самоосвітню 

стратегію у відповідності із особистісними та професійними потребами.  

За шкалою самостійності у опитаних студентів домінує середній 

рівень, який був виявлений у 49,06%. Показник низького рівню (31,13%) 

переважає над показником високого (19,81%). Це свідчить про достатній 

рівень самостійності студентів під час самоосвітньої діяльності.  

За шкалою загального рівня саморегуляції у майбутніх фахівців з 

кібербезпеки переважає низький рівень (50% КГ, 51,9% ЕГ). Високий рівень 

складає 12,96% у КГ та 9,6% у ЕГ, а середній – 37,03% у КГ та 38,46% у ЕГ 

досліджуваних.  

Чисельне визначення показника уміння здійснювати цілепокладання СД 

представлене у табл. 2.3 даними шкали загального рівня саморегуляції. Дані 

свідчать про те, що більшість опитуваних не здатні чітко усвідомити потребу, 

визначити ціль, раціонально та ефективно спланувати, здійснити 

самоосвітню діяльність, адекватно оцінити підсумкові та проміжні 

результати, щоб визначити необхідність змінити або скорегувати цілі.   

Показник рівня сформованості СК за організаційним критерієм уміння 

самоорганізовувати процес самостимулювання СД було продіагностовано за 

допомогою педагогічного спостереження. Викладачам було запропоновано 

оцінити самоосвітню діяльність студентів за наступними принципами: 

критичне сприйняття себе та своєї діяльності, яке пов’язане з подальшим 

самосхваленням або самокритикою; адекватна самооцінка своїх 

можливостей, яка пов’язана із подальшим самопідбадьоренням; 

самоперевірка та ін. На підставі відповідей викладачів щодо володіння 
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студентами деяких навичок самостимулювання (володіє завжди, інколи, 

ніколи) було проведено підрахунок загальної кількості студентів за 

ступенями прояву цього показника. Результати у відсотковому 

співвідношенні наведено у табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 

Розподіл членів експерименту за рівнями сформованості СК за 

організаційним критерієм на констатувальному етапі експерименту (%) 
 

Група  
 

Рівень  
Показники сформованості СК 

Уміння 
здійснювати 

самоорганізацію 
виконання СД 

Уміння 
планувати 

СД 

уміння 
здійснювати 
цілепокладан

ня СД 

Уміння 
організовувати 

процес 
самостимулюва

ння СД 
 

КГ 
Високий  22,2 14,81 12,96 20,4 
Середній  38,9 37,04 37,03 33,3 
Низький  38,9 48,15 50 46,3 

 
ЕГ 

Високий  23,1 19,23 9,6 21,2 
Середній  44,2 30,78 38,46 30,8 
Низький  32,7 50 51,9 48,1 

Четвертий напрямок експериментального дослідження на 

констатувальному етапі - визначення рівня сформованості СК студентів 

спеціальності „Кібербезпека” за рефлексивним критерієм.  

Оцінювання ступеня оволодіння уміннями і навичками переосмислення 

перебігу та результатів СД як показника рефлексивного критерію здійснено 

за допомогою методики визначення рівня рефлексивності А. Карпова та 

В. Пономарьової (Додаток Т)  [159, с. 46]. Аналіз результатів показав, що 

більшість студентів спеціальності „Кібербезпека” мають низький (43,52% КГ 

та 44,23% ЕГ) або середній (37,96% КГ та 37,5% ЕГ) ступінь розвитку вмінь 

самоаналізу та самокорекції у світлі переосмислення ходу самоосвітньої 

діяльності. Результатом цього є складності у регулюванні власної поведінки. 

Розвиток цієї якості дуже важливий для майбутніх фахівців, адже високий 

рівень рефлексивності сприяє звертанню студентів до аналізу своєї 

діяльності і вчинків інших людей, з’ясуванню причин і наслідків своїх дій у 
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минулому, більш ретельній організації діяльності та прогнозування дій у 

майбутньому. Дані діагностики представлено нижче у табл. 2.4. 

Ступінь сформованості у майбутніх фахівців з кібербезпеки умінь 

здійснювати моніторинг якості самоосвітніх дій та їх результатів та 

відповідну корекцію методів і прийомів відповідно до цілей самоосвітньої 

діяльності вимірювали за допомогою тесту „Оцінка рівня здатності до 

самоуправління” (за методикою В. Андрєєва, М. Лукашевича) (Додаток У). 

Дев’ять запропонованих науковцями рівнів ми згрупували у три – низький, 

середній та високий. Результати тесту свідчать, що більшість студентів 

володіють низьким та середнім рівнем (табл. 2.4) здатності до 

самоуправління, головним методом якого є моніторинг своєї діяльності на 

відповідність до плану, цілі та ситуації. Вони мають значні труднощі у 

процесі СД, пов’язані із визначенням цієї відповідності для визначеної 

навчальної цілі.  

Результати визначення рівня сформованості СК за рефлексивним 

критерієм наведені в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Розподіл членів експерименту за рівнями сформованості СК за 

рефлексивним критерієм на констатувальному етапі експерименту (%) 
 
 
Групи 

 
 

Рівень 

Показники сформованості СК 
Ступінь оволодіння 

уміннями і 
навичками 

переосмислення 
перебігу та 

результатів СД 

Ступінь сформованості 
умінь здійснювати 
моніторинг якості 

самоосвітніх дій та їх 
результатів та відповідну 

корекцію методів і прийомів 
 

КГ 
Високий 18,52 26,85 
Середній 37,96 37,96 
Низький 43,52 35,19 

 
ЕГ 

Високий 18,27 28,85 
Середній 37,5 37,5 
Низький 44,23 33,65 

Результати застосування всіх діагностичних методик вказують на 

недостатній рівень сформованості СК у опитуваних за рефлексивним 
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критерієм. Дослідження показало, що студенти не схильні здійснювати 

самоконтроль дій в процесі навчальної і майбутньої професійної діяльності, 

що перешкоджає формуванню СК. Проте слід відмітити наявність у респон-

дентів потенціальних можливостей для подальшого розвитку рефлексії.  

Аналіз мотивів, ціннісних установок, рівня усвідомлення студентами 

необхідності розвитку СК та ставлення до етичної сторони професійної 

діяльності, спостереження за поведінкою і конкретними діями в практичній 

діяльності засвідчили, що більшість студентів у відповідях на запитання 

анкет, тестів висловлюються за підвищення власного рівня СК, проте не 

реалізують це на практиці. Лише невеликий відсоток студентів, які брали 

участь у констатувальному експерименті, мають достатній рівень СК, 

вмотивовані та здатні використовувати весь свій потенціал для подальшого 

професійного та особистісного розвитку. Результати дослідження також 

показали, що у майбутніх фахівців з кібербезпеки виявлена низька 

рефлексивність, недостатньо розвинені такі важливі уміння, як 

цілепокладання та планування СД, та теоретичні знання про методологію СД. 

За результатами експериментальної діагностики за чотирма критеріями 

визначені підсумкові показники. Табл. 2.5 представляє кількісні результати 

стану сформованості СК майбутніх фахівців з кібербезпеки на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту. 

Таблиця 2.5. 

Загальний розподіл членів експерименту за рівнями сформованості СК 

за чотирма критеріями на констатувальному етапі експерименту (%) 
 

Група  
 

Рівень  
Критерії СК  

особистісний прагмати
чний 

організа-
ційний 

рефлексивний Середнє 
(%, осіб) 

 
КГ 

Високий 18,5 20,84 17,6 22,69 19,9 (11) 
Середній 44,1 39,82 36,6 37,96 39,6 (21) 
Низький  37,3 39,35 45,8 39,35 40,45 (22) 

 
ЕГ 

Високий  20,19 20,67 18,3 23,56  20,68 (11) 
Середній 37,4 37,02 36,1 37,5 37 (19) 
Низький  42,3 42,31 45,7 38,94  42,3 (22) 
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Беручи до уваги результати цього дослідження, яке дозволило виявити 

типові проблеми, пов’язані із формуванням СК у процесі фахової підготовки, 

було конкретизовано формувальний експеримент. Серед основних проблем 

можна виділити наступну: недостатній рівень теоретичної і практичної 

підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки щодо питань самоосвітньої 

діяльності. Переважна кількість студентів мають низький рівень 

сформованості мотиваційно-ціннісного ставлення до самоосвітньої 

діяльності, що призводить до низького рівня розвитку базових умінь 

самоосвіти. Основною причиною труднощів, пов’язаних із мотиваційно-

ціннісною сферою, є відсутність навичок вирішення завдань самоосвіти, і, як 

наслідок, відсутність задоволеності результатом. 

Аналіз отриманих даних необхідно доповнити доказом 

репрезентативності нашої вибірки студентів. Необхідність перевірки 

статистичної гіпотези про відсутність відмінностей між двома емпіричними 

розподілами, а саме між експериментальною і контрольною групами, 

зумовлена вимогою незалежності педагогічних умов, що застосовуються, від 

контингенту студентів, оскільки експеримент відбувався в природних умовах 

навчально-виховного процесу.  

Ми припускаємо, що в обох групах (контрольній та експериментальній) 

буде однаковий розподіл по рівню сформованості самоосвітньої 

компетентності та приймаємо це за нульову гіпотезу Н0. Відповідно, 

альтернативна гіпотеза Н1 буде мати вигляд: у експериментальній групі 

рівень сформованості СК вище, ніж у контрольній. Перевіряємо нульову 

гіпотезу за допомогою критерію χ2 (хі-квадрат) Пірсона, адже в умовах цього 

дослідження виконуються всі умови використання цього критерію: обидві 

вибірки випадкові, незалежні та більше, ніж 30 [251]. Розподіл емпіричних 

частот представлено у Табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6.  
Таблиця розподілу емпіричних частот (осіб) 

Група Високий рівень Середній рівень Низький рівень Загалом 

КГ 11 21 22 54 

ЕГ 11 19 22 52 

Загалом 22 40 44 106 

Теоретично ми очікуємо, що частоти розподіляються рівномірно, тобто 

частота розподіляється пропорціонально по обом групам. Далі робимо 

таблицю теоретичних частот (табл. 2.7). Для цього помножуємо суму строки 

на суму стовпчика та ділимо число на загальну суму: 

Таблиця 2.7 

Таблиця розподілу теоретичних частот 
Група Високий рівень Середній рівень Низький рівень Загалом 

КГ 54*22:106=11,2 54*40:106=20,4 54*44:106=22,4 54 

ЕГ 52*22:106=10,8 52*40:106=19,6 52*44:106=21,6 52 

Загалом 22 40 44 106 

Наступним кроком буде зведення емпіричних та практичних частот у 

загальну таблицю для розрахунку критерію Пірсона χ2 (табл. 2.8): 

Таблиця 2.8 

Зведена таблиця для розрахунку хі-квадрата Пірсона 

Група Рівні Емпіричн. Теоретичн. (Е-Т)2/Т 

КГ Високий 11 11,2 0,004 

Середній 21 20,4 0,018 

Низький 22 22,4 0,007 

ЕГ Високий 11 10,8 0,004 

Середній 19 19,6 0,018 

Низький  22 22,6 0,016 

Сума:  0,067 

 

Формула розрахунку критерію χ2 має наступний вигляд (рис. 2.1): 
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Рис. 2.1. Формула Пірсона χ2 

де fе – емпірична частота, 

    fт – теоретична частота, 

    k – кількість розрядів. 

Для розрахунку критичного значення необхідно вирахувати число 

ступенів свободи df = (R-1) х (C-1), де R – кількість строк у таблиці, C – 

кількість стовпців. У нашому випадку емпіричне значення χ2 = 0,067; df=2. У 

таблиці критичних значень знаходимо значення для нашого випадку:  

5,991 для р ≤ 0,05 
χ2

емп  = 
9,210 для р ≤ 0,01. 

 

Отже, критичне значення вище за емпіричне значення. Відповідно, у 

нас немає підстав відкидати нульову теорію про статистичну рівномірність 

розподілу частот у вибірках, тобто погоджуємося із тим, що розподіл по 

рівням сформованості СК в обох групах рівновірогідний. 

Таким чином, у процесі констатувального етапу педагогічного 

експерименту виявлено, що: більшість студентів не усвідомлюють сутність 

СК і, відповідно, не акцентують на ній увагу в процесі фахової підготовки; 

рівень сформованості СК є недостатнім для продуктивної професійної 

діяльності. 

Результати констатувального етапу підтвердили гіпотезу, що 

традиційна система професійної підготовки майбутніх фахівців з 

кібербезпеки у недостатній мірі відповідає завданню формування їхньої СК, 

що визначило необхідність цілеспрямованого формування зазначеної 

компетентності.  
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2.2. Зміст, форми та методи формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки  

Перевірка ефективності педагогічних умов формування самоосвітньої 

компетентності у майбутніх фахівців з кібербезпеки, розроблених на основі 

наведених у першому розділі теоретичних положень, відбувалася в перебігу 

формувального етапу експерименту, в якому взяли участь 52 студенти 

експериментальної групи та 19 викладачів ДВНЗ „Донецький національний 

технічний університет” (ДонНТУ, м. Покровськ), Маріупольського 

державного університету (МДУ, м. Маріуполь) та Донецького національного 

університету ім. В. Стуса (ДонНУ, м. Вінниця). Формувальний етап 

експерименту проводився з лютого 2016 року по травень 2017 року в групах 

факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електро-

інженерії та радіоелектроніки (ФКІТАЕР, ДонНТУ), економіко-правового 

факультету (ЕПФ, МДУ), фізико-технічного факультету (ФТФ, ДонНУ). 

Експериментальна робота проводилася в реальних умовах навчально-

виховного процесу. Під час експерименту навчання студентів контрольної 

групи проводилося із застосуванням традиційних методик, а 

експериментальної – із дотриманням педагогічних умов формування 

самоосвітньої компетентності, визначених в нашому дослідженні. 

Метою формувального етапу дослідження стала перевірка 

ефективності розроблених педагогічних умов формування самоосвітньої 

компетентності у майбутніх фахівців з кібербезпеки та підвищення ступеня її 

прояву. 

Завданням формувального етапу було: 

1. Здійснити дослідно-експериментальну апробацію в педагогічному 

процесі вищого навчального закладу розроблених педагогічних умов 

формування самоосвітньої компетентності у майбутніх фахівців з 

кібербезпеки. 

2. Дослідити ефективність педагогічних умов формування 

самоосвітньої компетентності у майбутніх фахівців з кібербезпеки. 
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3. Сформувати у студентів самоосвітню компетентність, підвищити 

ступінь її прояву. 

4. Укласти методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних 

закладів щодо формування самоосвітньої компетентності у майбутніх 

фахівців з кібербезпеки.  

Теоретичне дослідження закономірностей формування самоосвітньої 

компетентності та специфіки професійної діяльності фахівців з кібербезпеки 

зумовило вибір педагогічних засобів, які склали основу реалізації 

педагогічних умов формування досліджуваної компетентності у майбутніх 

фахівців з кібербезпеки. 

Протягом усієї роботи на формувальному етапі експерименту 

створювалося необхідне середовище завдяки реалізації принципів, 

визначених у розділі 1.3. 

Відповідно до принципу неперервності самоосвітньої діяльності 

(„навчання впродовж життя”), процес формування самоосвітньої 

компетентності не може бути завершений із завершенням експерименту, 

навички та уміння, які студенти отримали, повинні постійно 

використовуватися та вдосконалюватися для самостійного вирішення завдань 

саморозвитку впродовж усього життя; етапність процесу навчання в 

університеті (закінчення теми, певної дисципліни, курсу) акцентує увагу не 

на завершенні певного циклу, а на закріпленні знань і навичок на певному 

рівні та на їх обов’язковому використанні та вдосконаленні у подальшому 

навчальному процесі. Так, знання з дисципліни „Вища математика” необхідні 

для вивчення спеціальної дисципліни „Основи алгоритмізації”, а знання, 

отримані під час вивчення спецкурсу „Самоосвіта та професійний успіх”, є 

дуже корисними у вивченні будь-якої дисципліни та у вирішенні інших 

питань особистісного розвитку. Процес саморозвитку шляхом самоосвіти, 

який розпочинається в технічному університеті, не закінчується з 

отриманням диплома, а навички та знання, отримані під час навчання, 

сприяють забезпеченню неперервності цього процесу. 
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Реалізація принципу гуманізації з опорою на етичний аспект 

самоосвітньої діяльності у процесі формування СК майбутніх фахівців з 

кібербезпеки передбачала створення необхідних умов для всебічного 

розвитку особистості, диференціації й індивідуалізації змісту освітнього 

процесу з урахуванням особливостей і потреб кожного студента. Дотримання 

цього принципу призводить до створення атмосфери поваги до особистості 

кожного учасника педагогічної взаємодії, виховання ціннісного ставлення до 

безпеки життя; надання знань про правові засади та етичні норми майбутньої 

професійної діяльності; надання знань з соціально-політичних процесів 

України; виховання відповідальності за порушення моральних норм і правил 

захисту інформації та безпечної професійної та самоосвітньої діяльності. 

Принцип інтеграції аудиторної та позааудиторної роботи 

розширював межі освітнього процесу, дозволяючи забезпечувати його 

неперервність і змінюючи ставлення студентів до самоосвітньої діяльності. 

Цей принцип було реалізовано шляхом контролю самостійної роботи з боку 

викладача та можливості консультації в режимі реального часу; швидкого 

зворотного зв’язку за рахунок використання віртуального освітнього 

простору; комплексного характеру завдань самостійної роботи, які 

потребували декілька видів самостійної діяльності, наприклад, початковий 

аналіз проблеми в аудиторії, самостійна пошукова діяльність, презентація 

результатів діяльності у віртуальній формі за допомогою хмарних 

технологій, рефлексивний аналіз результатів та аналіз викладачем переваг і 

недоліків виконання під час аудиторного заняття. 

Основними засобами реалізації принципу формування пізнавального 

інтересу шляхом емоційного переживання змісту навчальної діяльності 

були: створення атмосфери взаємної підтримки, отримання результатів 

самоосвітньої діяльності та висока їх оцінка іншими людьми, що сприяло 

появі у студентів позитивних емоцій (наприклад, така система оцінювання, 

при якій акцент робиться не на помилках, а на правильний відповідях, 

досягненнях або намаганнях використати щось доволі складне, навіть із 
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помилками); використання на лекціях і практичних заняттях комунікативно-

проблемних, комунікативно-евристичних і комунікативно-досліджувальних 

методів навчання, а також методів організації самоконтролю; залучення 

актуального матеріалу в освітній процес, який, завдяки аспекту сучасності, 

викликає інтерес та, відповідно, позитивні емоційні переживання.  

Втілення інших принципів – безперервного та вільного доступу до 

освітніх ресурсів, мультимедійного подання навчальних матеріалів, 

міждисциплінарності, урахування чинника сучасності – також мало особливу 

роль, адже вони вкрай важливі для забезпечення випереджального характеру 

навчання майбутніх фахівців з кібербезпеки. 

Реалізація першої педагогічної умови – формування мотиваційно-

ціннісного ставлення студентів до самоосвітньої діяльності на основі 

використання інтерактивних технологій з урахуванням етичних норм 

професійної діяльності майбутніх фахівців із кібербезпеки з метою розвитку 

гуманістичної та інноваційної спрямованості особистості – передбачала 

вдосконалення проведення навчального процесу за такими напрямами: 

- залучення студентів до самоосвітньої діяльності на ранніх етапах 

навчання у вищій школі. Це дозволяє прищепити любов до пошуку нових 

знань, прагнення розширити свій світогляд, що в майбутньому допоможе 

випускникові розкрити професійний талант, здатність виконувати будь-які 

завдання, навіть якщо вони й не входили до курсу навчання [249];  

- урахування чинника сучасності [112], коли студенти залучаються до 

розв’язання реальних нагальних міських, регіональних або всеукраїнських 

проблем;  

- максимальне використання в практиці навчання методів стимуляції 

наукового мислення [128]. 

Поєднання цих принципів а також організація особливої форми 

мисленнєвої діяльності студентів, яка формує бачення себе у професії та 

соціумі, усвідомлення системи цінностей та поведінкових реакцій 

реалізовувалося за допомогою введення у навчальний процес дидактичних 
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ігор. Розвиваюча та виховна цінність дидактичних ігор полягає в тому, що 

вони сприяють якісній зміні особистості студента, формуванню мотивації до 

професійної діяльності та реалізації професійних здібностей. Іншим 

важливим аспектом ігор Ю. Пришупа визначає „поступове підвищення 

індексу віри у власні сили і можливості” [224, с. 70].  

На думку Н. Мачинської, „застосування дидактичних ігор сприяє 

перетворенню студента з об’єкта навчання на суб’єкт професійно 

спрямованої праці, що викликає його цілеспрямовану діяльність і творчу 

участь у самостійному формуванні професійної компетентності” [175, с. 21]. 

Також дидактична гра „надає можливість студентам самоорганізуватись з 

огляду на те, що під час гри формуються мотиви, які пов’язані з виконанням 

взятих на себе обов’язків. Студент пізнає свої можливості, вчиться їх 

оцінювати, відчуває різні емоції. Таким чином, гра виступає засобом 

спілкування та самовиховання. Сутність гри полягає в тому, що нові знання 

отримують завдяки постійному діалогу, обміну різними думками та 

пропозиціями, їх обговоренню та закріпленню, взаємній критиці та веденню 

дискусії” [312, с.105]. Саме тому для формування ціннісно-мотиваційного 

ставлення до самоосвіти було обрано інтерактивні методи навчання, зокрема 

дидактичні ігри. Звичайно, ефективно вплинути на формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки здатна лише 

та гра, яка розроблена на основі певної стратегії впливу на ціннісно-

мотиваційну сферу студента; в якій передбачена можливість проявити 

креативність та ініціативність; засоби взаємодії учасників позитивно 

впливають на формування та виявлення особистісних рис студентів, 

необхідних для здійснення професійної діяльності. Обставини обговорення 

результатів гри повинні бути такими, що не зосереджують увагу учасників на 

недоліках і помилках один одного, а показують шляхи уникнення або 

подолання таких помилок у майбутньому. Дидактичні ігри взагалі, рольові 

зокрема,  відображають основний зміст навчального предмета, мають за мету 

формування знань із дисципліни, практичних умінь і навичок. 
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На методичному семінарі, присвяченому використанню дидактичних 

ігор у освітньому процесі, викладачі були ознайомлені із принципами, 

формами, етапами та, найголовніше, позитивним впливом дидактичних ігор 

на загальні результати навчання, зокрема на формування СК. Для 

використання дидактичних ігор у процесі формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки викладач повинен знати 

етапи їх організації. Викладачі були проінформовані, що використання 

навчально-ігрових технологій на практичних заняттях має такі етапи: 

1) Підготовка до проведення заняття з використанням ігрових форм 

(визначення мети та часового обмеження гри; визначення відповідності 

змістового наповнення навчальній дисципліні та темі заняття; розробка чи 

адаптація існуючого сценарію гри; забезпечення необхідними матеріалами та 

обладнанням; розробка чіткої інструкції для студентів);  

2) Проведення гри, під час якої проявляється внутрішня 

(психологічна), зовнішня (фізична) і професійно спрямована активність. 

Активність діяльності керується визначеною метою і має такі ознаки: 

„передбачення результату; усвідомлення можливості його досягнення; 

обґрунтоване планування своїх дій; вибір відповідних раціональних форм, 

методів, засобів та орієнтирів у міжособистісних відносинах; гармонізація 

внутрішньої та зовнішньої діяльності; оцінювання процесу та результатів 

своєї праці, що потребує вмінь нормувати, ураховувати, контролювати, 

приймати оптимальні рішення, вирішувати загальні організаційні завдання 

(діагностувати, прогнозувати, стимулювати діяльність, підходити до неї 

комплексно, системно, цілісно)” [138, с. 78]. У таких умовах студенти 

можуть перевірити доцільність діяльності та її адекватність визначеній цілі;  

3) Аналітично-оцінювальний етап, на якому відбувається рефлексія, 

аналіз результатів гри, формулювання висновків, встановлення позитивних 

аспектів, які забезпечили досягнення запланованого результату, та 

визначення викладачами помилок, недоліків і шляхів удосконалення ігрової 

взаємодії [138]. 
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Розглянемо один з видів дидактичних ігор – інтелектуальна – яка була 

нами розроблена й апробована у процесі навчання майбутніх фахівців з 

кібербезпеки під час вивчення дисципліни „Іноземна мова”. Для актуалізації 

опорних знань з граматики під час проміжного контролю пропонуємо гру в 

„Хто хоче стати граматичним гуру?” (Who wants to be a grammar guru?). 

Цілі гри: поглибити знання з граматики, активізувати пізнавальну діяльність 

студентів, сприяти розвитку впевненості у своїх знаннях, сприяти розвитку 

сталого інтересу до англійської мови як чинника забезпечення 

конкурентоспроможності. Кожне теоретичне та практичне питання має 4 

варіанти відповіді, з яких тільки один є вірним. Студенти діляться на три 

команди, кожна з яких отримує свій варіант питань. Питання оформлені у 

програмі презентацій PowerPoint. Приклад слайду з цієї гри на рис. 2.2. 

 
Рис. 2.2. Слайд із презентації „Інтелектуальна гра „Хто хоче стати 

граматичним гуру?” 

Чим більше правильних відповідей дасть кожна з команд, тим більше 

балів вона отримає. Під час першого проведення цієї гри у навчальному 

процесі нами було зафіксовано такі моменти: у деяких групах, у яких були 

студенти з більш високим рівнем теоретичної підготовки, відповіді обирали 

лише вони, у той час як інші студенти не брали участі в обговоренні; іншим 

зазначеним випадком був вибір відповідей навмання. Для запобігання цим 

тенденціям під час подальшого впровадження гри було введено додаткові 
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правила: відповідь повинна обиратися лише за умови одностайного 

„голосування” за саме цей варіант і відповідь приймалася лише за умови 

чіткого обґрунтування цього варіанта членом групи, який буде обраний 

викладачем. Було зауважено, що, завдяки елементу конкуренції, студенти 

всіх трьох груп активно стали працювати над пошуками правильної 

відповіді. За умови одностайного погодження всі члени групи були вимушені 

залучитися до обговорення. Більш того, необхідність будь-якому члену групи 

підготуватися до захисту своїх варіантів відповідей створила умови для 

прояву викладацьких талантів деяких студентів. Так, студентка КІБ-16 

Світлана К. доволі чітко прийняла на себе функції „керівника дискусії” і 

природньо „виконувала роль викладача, пояснюючи правила всім членам 

своєї групи”, як відмітила сама студентка після проведення гри. Після самої 

гри увагу було приділено обговоренню результатів, адже саме під час 

обговорення можна зробити детальний аналіз матеріалу та процесу гри, 

зробити висновки та закріпити позитивний вплив ігрового процесу.  

Іншим видом дидактичної гри, розробленим нами з метою розвитку 

ціннісно-мотиваційного ставлення майбутніх фахівців з кібербезпеки до 

самоосвітньої діяльності під час вивчення дисципліни „Іноземна мова”, була 

рольова гра «Міжнародний симпозіум „Кіберзагрози сучасності”» (на основі 

методики, розробленої В. Петрук [214]).  

Метою заняття було: засвоєння лексичних і граматичних знань з теми, 

розвиток потенціалу самоосвіти та саморозвитку, зокрема самостійний 

пошук інформації з різних джерел, публічного виступу, розвиток навичок 

науково-дослідницької роботи, формування ціннісного ставлення до 

професії, формування прагнення до більш глибокого вивчення матеріалу, 

актуалізація професійної відповідальності, розвиток культурологічної 

толерантності. В основі гри – цілеспрямовані дії студентів у штучно 

створеній життєвій ситуації. Відповідно до сюжету вони виконують ролі 

фахівців з кібербезпеки з різних країн, які беруть участь у симпозіумі у 

м. Покровськ. Гра проходила як підсумковий контроль першої теми 
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„Інтерактивний світ” четвертого змістового модулю дисципліни „Іноземна 

мова” першого року навчання. 

Під час підготовчого етапу старший викладач кафедри мовної 

підготовки ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” 

А. Скирда сформулювала завдання, розподілила ролі, розробила систему 

стимулювання. Студентам була запропонована така уявна ситуація: на 

симпозіум, присвячений найбільшим кіберзагрозам останніх років, із 

доповідями прибули фахівці з кібербезпеки із різних країн. Вони повинні 

описати загрозу, яка мала місце у їхній країні, та шляхи боротьби з нею та 

наслідками. На симпозіум були запрошені фахівці із Франції, США, Канади, 

Ірану, Великобританії, Фінляндії, Австралії, Естонії та України. За два тижні 

до заняття викладач повідомила про цей вид підсумкового контролю та 

обрала студентів, які будуть брати участь у симпозіумі. Шляхом 

жеребкування було обрано, яку країну буде представляти кожен із студентів. 

На симпозіум потрібно підготувати коротке повідомлення у часових рамках 

(7-10 хвилин). Під час підготовки студенти мають самостійно відшукати та 

опрацювати інформацію із різних друкованих або онлайн-джерел, скласти 

текст доповіді, а також, за бажанням, задіяти технічні засоби для її 

презентації. Ті студенти, які не готують повідомлення, повинні виконувати 

роль слухачів та конспектувати інформацію з метою оцінки доповідача. 

Оцінка (бали) надається на бланку за такими показниками: науковість і 

доступність викладення матеріалу, мовна культура (граматика, вимова, 

дикція), контакт з аудиторією. Викладач також аналізує виступи й оцінює 

рівень підготовки, зокрема підбір теоретичного та практичного матеріалу, 

якість доповіді (аргументованість позицій, спосіб представлення 

результатів), дотримання часових вимог.  

Виступи студентів продемонстрували, що важливо не тільки знайти 

інформацію, але й обробити її належним чином: в умовах  обмеження часу 

потрібно обрати найголовніше та зробити доповідь лаконічною та цікавою. 

Не всі з цим впоралися  повною мірою. Так, студент групи КІБ-17 Сергій С. 
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роздрукував статтю великого обсягу із он-лайн енциклопедії про кібератаки у 

США та намагався презентувати цю інформацію. На жаль, складний 

публіцистичний вокабуляр і комплексні конструкції заважали як самому 

студенту, так і аудиторії слідкувати за доповіддю. Бали, виставлені 

студентами-слухачами за цей виступ, були низькими. Натомість студент цієї 

ж групи Олексій М. свою доповідь не читав, а постійно тримав зоровий 

контакт з аудиторією, інформація була переказана зрозумілими реченнями, 

що позитивно вплинуло на збільшення ступеня залученості студентів до 

доповіді. Бали, виставлені слухачами Олексію М., були найвищими.  

Студенти, проводячи пошуково-дослідницьку роботу, вивчали не 

тільки характеристики кібератаки, а ще і національну специфіку 

інформаційного простору певної країни. Так, студент групи КІБ-17 

Микола С., який готував доповідь про  кібератаки в Ірані, у своїй промові 

підкреслив, що Іран – доволі закрита держава,  яка успішно впроваджує 

політику „закритого інтернету”, коли багато сайтів та інших ресурсів 

блокуються державними структурами як такі, що пропагують аморальний 

спосіб життя та підтримують опозиційні уряду настрої. Це знайшло відгук у 

аудиторії та перетворилося на активну дискусію, адже питання блокування 

деяких сайтів (соціальних мереж „Однокласники”, „Вконтакті”) є актуальним 

і для нашої держави. Студенти поділилися на тих, хто підтримує ідею 

контролю інформаційного простору, та тих, хто за свободу доступу до будь-

яких інформаційних джерел. Викладач підтримала ведення цієї дискусії 

попри порушення регламенту, керуючи її перебіг питаннями (What about 

dangers of some web sources for small children? Do we need censorship online? 

What dangers are there to freedom of speech and freedom of thought?), адже 

навіть ті студенти, які були пасивним слухачами, активізувалися та 

висловлювали свої погляди англійською мовою.  

Після доповідей відбулося обговорення інформації, під час якого 

слухачі висловили свої думки щодо питання кіберзагроз і запобігання 

кібератакам, при цьому особлива увага приділялася етичним питанням 
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кіберзлочинності та культурним відмінностям кожної країни, яка переживала 

проблему кібератак. Студентка групи КІБ-17 Ольга О. підкреслила, що, 

навіть попри те, що інформація про кібератаки була більш-менш відома, її 

вразила фактуальна інформація про наслідки кожної кіберзагрози. Студент 

КІБ-17 Сергій Ф. висловив думку, що кібератаки можуть призводити навіть 

до людських жертв, наприклад, злам мобільних мереж може призвести до 

аварій з керованими мобільними приладами автомобілями. Студент 

Володимир Б. відзначив, що у цьому контексті дуже важливо пам’ятати про 

відповідальність, але багато спеціалістів іноді не думають про наслідки. 

Переживаючи досвід знайомства з кібератаками емоційно, студенти 

самостійно дійшли висновків про велику моральну відповідальність за свою 

майбутню професійну діяльність.  

Таким чином, під час рольової гри формувалася професійна 

ідентифікація студента, розвивалися навички самостійної роботи, які 

складають основу самоосвітньої компетентності: уміння працювати з різними 

інформаційними джерелами з метою пошуку інформації, виділення 

головного у навчальному матеріалі, вміння критичного сприйняття, 

систематизації й узагальнення інформації, навички фіксації прочитаного та 

почутого у формі тез та конспектів. Також постановка проблем і необхідність 

їх вирішення під час рольової гри сприяла розвитку критичного мислення у 

студентів, адже необхідність пошуку рішення та планування пошукової 

діяльності розвиває логічне мислення, уміння стисло та чітко 

висловлюватися з метою інформування/переконання співрозмовників. Щодо 

мотиваційно-ціннісної спрямованості рольової гри, то вона проявлялася у 

створенні предметного та соціального змісту майбутньої професійної 

діяльності фахівця з кібербезпеки. А моделювання професійних проблем і 

реальних протиріч використовувалося для аналізу можливих професійних дій 

у майбутньому. Питання відповідальності за наслідки кібератак формували 

ціннісне ставлення до обраної професійної діяльності.  
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Дидактичні ігри було застосовано і під час викладання фахових 

дисциплін. У процесі вивчення дисципліни вільного вибору „Основи 

інформаційної безпеки” (2 курс, ФКІТАЕР, ДонНТУ) студентам була 

запропонована комплексна рольова гра „Бот серед своїх”. Метою гри було 

визначити бота у груповому чаті соціальної мережі „Телеграм” за допомогою 

написаного коду. Гра розрахована на 4 години. Студенти розподілилися на 4 

групи, у кожній з яких жеребкуванням було визначено „бота”. Кожна група 

розпочала чат з обговоренням останніх фільмів. Завданням „бота” було 

залишати ідентичні коментарі, але з різними зверненнями. Упродовж години 

студенти повинні були спілкуватися у чаті; друга година – аналіз 

повідомлень; третя та четверта години – визначення коменту „бота”. Виграє 

команда, яка визначить усіх ботів перша. Ця гра не тільки надала студентам 

практичні навички професійної діяльності, але й сприяла підвищенню 

зацікавленості у професійній діяльності та мотивації до самостійної 

навчальної діяльності, адже бажання виграти/досягти успіху у виконанні 

цього завдання змусило студентів самостійно вивчати додаткові джерела з 

питань принципів функціонування ботів та їх виявлення. 

Іншою дидактичною грою, запровадженою доцентом кафедри 

математичних методів та системного аналізу Маріупольського державного 

університету К. Меркуловою під час викладання дисципліни „Основи 

криптографії”, була гра „Шифрувальник”. Студенти групи КБ17 під час 

лабораторних занять ділилися на групи, кожна з яких повинна була 

зашифрувати повідомлення обраним викладачем шифром за допомогою 

власноруч створеної програми на будь-якій мові програмування та передати 

зашифроване повідомлення і ключ іншій команді. Завданням іншої команди 

було написати програму для розшифрування. Виграє та команда, яка зробить 

це швидше. Викладач відзначила, що такий формат опрацювання матеріалу 

стимулював пізнавально-пошукову роботу студентів, активізував роботу, 

сприяв розвитку мотивації до опанування фаховими навичками. 
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Отже, головним завданням, яке виконували дидактичні ігри у процесі 

фахової підготовки під час дослідження, були активізація самостійної 

пошукової діяльності студентів, підвищення рівня мотивації й емоційності 

студентів, розвиток потреби у більш глибокому вивченні дисциплін і 

самоосвіті, удосконалення вмінь і навичок професійного спілкування та 

колективного прийняття рішень. Створення за допомогою дидактичних ігор 

дієвого мотиваційного фону в університеті забезпечило позитивну установку 

на самопізнання, самореалізацію та моральне самовдосконалення 

майбутнього фахівця з кібербезпеки. Слід також зазначити, що дидактичні 

ігри виконували навчаючу, виховну, соціально-орієнтовану, організаційну, 

розвиваючу, комунікативну, стимулюючу, рефлексивну функції, а також 

функції саморозвитку та самоствердження особистості. Таким чином, вони 

сприяли розвитку організаторських, моральних, комунікативних, 

організаційних та інших якостей, які є важливими для майбутньої 

самоосвітньої діяльності та для професійної самореалізації студентів. Тому 

використання методики організації навчально-ігрової діяльності студентів 

сприяло максимальному використанню педагогічних можливостей 

дидактичних ігор з метою розвитку необхідних професійно значущих 

якостей особистості майбутнього фахівця з кібербезпеки [224, с.71]. Ще 

одним важливим питанням використання дидактичних ігор була умова 

встановлення позитивного емоційного клімату в групі та посилення 

зворотного зв’язку між викладачем і студентами, який завдяки створенню 

ситуацій успіху сприяв формуванню потреби в подальшому професійному й 

особистісному саморозвитку. 

Однак, варто наголосити, що умова формування мотиваційно-

ціннісного ставлення студентів до самоосвітньої діяльності на основі 

використання інтерактивних технологій з урахуванням етичних норм 

професійної діяльності майбутніх фахівців із кібербезпеки з метою розвитку 

гуманістичної та інноваційної спрямованості особистості є комплексною, 

тому неможливо стверджувати, що реалізація цієї умови відбувалася у 
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певний період та за допомогою певних засобів: формування ціннісно-

мотиваційного ставлення студентів до СД проходило і під час перегляду 

викладачами методів організації СРС засобами хмарних технологій (другої 

умови), і під час використання у навчальному процесі методів візуалізації та 

вивчення спецкурсу „Самоосвіта та професійний успіх” (третьої визначеної 

нами умови).  

Реалізація другої педагогічної умови – організації самостійної роботи 

майбутніх фахівців із кібербезпеки засобами хмарних технологій, 

спрямованої на підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу з 

дисциплін загальної та професійної підготовки – передбачала планування, 

організацію самостійної роботи, розробку методик і прийомів, спрямованих 

на її вдосконалення, підвищення продуктивності, у перебігу якої 

передбачалося формування у студентів нових знань, а також вироблення 

вмінь і навичок самостійної праці за допомогою хмарних технологій. 

Від організації самостійної роботи залежить результат навчальної 

діяльності, якість засвоєння знань, розвиток творчих якостей особистості 

того, хто навчається та, найголовніше, формування самоосвітньої 

компетентності, адже науковці вважають, що самостійна робота переростає у 

самоосвіту. Особливу увагу цьому треба приділяти на молодших курсах, 

коли відбувається адаптація студентів до нових умов навчання – навчання у 

закладах вищої освіти. 

На першому курсі університету студенти проходять початковий етап 

професійного становлення. Вони ще не знають особливостей навчального 

процесу, систему вивчення предметів, їх взаємозв’язки. Іноді у них 

виникають труднощі щодо розуміння доцільності вивчення предметів, 

напряму не пов’язаних із спеціальністю. Тому викладачі, особливо на 

молодших курсах, повинні скерувати процес навчання та СРС таким чином, 

щоб формування базових знань та вмінь ставало підґрунтям для вмінь та 

навичок самостійної роботи, яка вкрай важлива як для навчання на старших 

курсах, так і для подальшого професійного зростання.  
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Організацію СРС засобами хмарних технологій було запропоновано під 

час вивчення таких дисциплін: „Культура мовлення та ділова українська 

мова”, „Іноземна мова”, „Філософія”, „Історія України та української 

культури”, „Вища математика”, „Дискретна математика”, „Програмування”.  

Розглянемо, як використання різних типів та форм хмарних технологій 

сприяє покращенню організації CРС майбутніх фахівців з кібербезпеки.  

Реферування, систематизація, структуризація навчального матеріалу 

під час виконання домашніх завдань є досить ефективним за умови 

використання зручного та функціонального формату мультимедійних 

презентацій. Використання хмаро-базованих програм презентацій має 

декілька переваг: відсутність необхідності встановлювати програмне 

забезпечення та зберігати будь-які за обсягом документи на свій комп’ютер, 

планшет тощо. Однією з таких програм для створення презентацій є Prezi, яка 

стала доволі популярною серед викладачів та студентів, які брали участь у 

експериментальному дослідженні. Так, старший викладач кафедри мовної 

підготовки ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” 

С. Половін з метою закріплення лексичного та граматичного матеріалу теми 

запропонував студентам підготувати презентацію у програмі Prezi на тему 

„Історія життя Віри Бінкс” (Слайд із презентації студентки групи КІБ-17 

Яни С. на рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Слайд із презентації, створеної у хмаро-базованій програмі 

Prezi. 

Усі студенти підготували презентації різного рівня складності, які вони 

виклали у спільному віртуальному класі (створеному на оcвітній платформі 



175 
 

Edmodo). Можливість ознайомитися з презентаціями один одного та оцінка 

кожної презентації викладачем сприяла активізації студентів під час 

самостійної роботи. 

Іншим хмаро-базованим продуктом, який виявився досить популярним 

серед викладачів та студентів, був Padlet – інструмент для створення 

публічних дошок з можливістю публікації документів будь-якого формату та 

коментарів учасників (аналог „стін” у соціальних мережах). За допомогою 

цього продукту викладачам було легко моніторити активність студентів під 

час обговорення питань, які опубліковані на „дошці” і надавати зворотний 

зв’язок (коментарі помилок, оцінювання). Студенти проявляли активність під 

час виконання досить нескладних, але регулярних завдань, що сприяло 

формуванню відповідних навичок. Приклад використання Padlet під час 

викладання дисципліни „Англійська мова” представлений на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Приклад роботи у програмі Padlet під час вивчення дисципліни 

„Англійська мова”.  

Надання навчального матеріалу у формі анімаційного відео сприяє 

розвитку мотивації до вивчення цього матеріалу завдяки емоційній 

залученості під час перегляду, активізації розумової діяльності за рахунок 

поєднання декількох джерел сприйняття інформації та логічній послідовності 

викладеного матеріалу. Інструментом, за допомогою якого викладачі та 

студенти могли легко створювати такі відео, була хмаро-базована програма 

MySimpleShow. Створення відео під час самостійного опрацювання 
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навчального матеріалу викликало інтерес у студентів і сприяло 

комплексному розвитку самоосвітніх навичок, таких як пошук додаткової 

інформації, систематизація та обробка інформації із різних джерел, логічне 

структурування знайденого матеріалу, планування його представлення у 

форматі анімаційного відео. На рис. 2.5 представлено приклад використання 

програми MySimpleShow для створення мотиваційного відео старшим 

викладачем кафедри мовної підготовки ДВНЗ „Донецький національний 

технічний університет” С. Половіним. 

 
Рис. 2.5. Кадр із анімаційного відео, створеного за допомогою 

програми MySimpleShow. 

З практики можна зазначити, що значний об’єм навчального матеріалу 

для його успішного засвоєння студент повинен додатково опрацьовувати в 

позааудиторний час. Це стосується як практичних, так і теоретичних завдань. 

Для якісного засвоєння матеріалу студенту бажано визначити місце теми у 

навчальній програмі курсу, потрібно ознайомитися із питаннями, які 

виносяться на контроль (у тому числі питання на самостійне опрацювання), 

визначити матеріал, який потрібно самостійно опрацювати, доповнити 

контекст із використанням додаткової рекомендованої літератури. Для 

досягнення цих цілей студенту потрібно мати доступ до навчальної та 

робочої програми дисциплін, лекцій, методичних рекомендацій до 

самостійної роботи з дисципліни, переліку питань на контроль та до інших 

навчально-методичних матеріалів. Однак, доступ до цих матеріалів на 

університетському сервері не завжди можливий завдяки різного роду 
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проблемам. Це ускладнює самостійну роботу студентів, або навіть робить її 

неможливою. Саме хмарні технології можуть вирішити всі ці питання, 

пов’язані із організацією самостійної роботи студентів. Заклади вищої освіти 

все частіше використовують такі низькорівневі хмарні послуги, як хмарні 

сховища. Викладачі ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” 

використовують Google Drive (Диск) – це безкоштовне хмарне сховище, в  

якому можна зберігати графічні, текстові, аудіо- та відеофайли, працювати з 

документами самостійно або одночасно із іншими, планувати заходи, 

працювати з різними таблицями тощо. Як зазначалося у розділі 1.3, для 

підвищення ефективності самостійної роботи часто студентам потрібно мати 

доступ до навчальних матеріалів усього курсу (НМКД, методичних 

рекомендацій, рекомендацій для самостійної роботи, екзаменаційних питань, 

лекційних матеріалів). З цією метою викладачами було завантажено у хмарне 

сховище наявні матеріали з їх дисциплін. Так, під час бесіди зі студентами 

було виявлено, що це дуже допомогло у виконанні завдань самостійної 

роботи з таких дисциплін, як „Дискретна математика”, „Основи 

алгоритмізації”, „Філософія”, „Історія України та української культури”. 

Звичайно, це не відміняло необхідність відвідування аудиторних занять, але 

за умов наявності цих матеріалів у вільному доступі студенти, якщо з певної 

причини пропустили заняття, мали можливість самостійного опрацювання 

пройденого матеріалу. При цьому, наявність графіку завдань для самостійної 

роботи та контрольних питань, за визначенням самих студентів, сприяло їх 

самоорганізації, а можливість задати питання не на консультації раз на 

тиждень, а „тут і зараз”, коли воно виникає (написавши миттєве 

повідомлення у чаті або групі, або надіславши імейл), значно полегшило 

процес підготовки до практичних занять, опрацювання пропущеного 

матеріалу та виконання самостійної роботи. 

Разом з Google Drive встановлюється Google Slides (робота з 

презентаціями), Google Sheets (робота з таблицями), Google Docs (робота з 

документами), Google Maps (робота з мапами), Google Sites (створення 
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сайтів), Google Форми (створення анкет, тестів). Зручність такого типу 

роботи з документами та іншими файлами перш за все у тому, що немає 

необхідності встановлювати на свої пристрої необхідні програми, а також те, 

що у цих матеріалів є можливість вільного доступу для всіх суб’єктів 

освітнього процесу. Важливим аспектом ефективної організації самостійної 

роботи студентів майбутніх фахівців з кібербезпеки є контроль і корекція їх 

роботи, а також вчасний зворотний зв’язок. Контроль і самоконтроль 

самостійної роботи сприяють формуванню навичок рефлексії, які є 

необхідними для аналізу досвіду самостійної роботи та підвищенню її 

результативності. Найбільш зручними інструментами контролю є, на наш 

погляд, Google Форми. У Google Формах є можливість створювання он-лайн 

тестів. Для цього викладач вводить в форму питання та варіанти відповідей. 

У формі передбачені запитання з відкритими відповідями (декількома 

словами), або закритими з одиничним та множинним вибором. Коли 

студенти проходять тест, у викладача є інформація про кожного студента із 

варіантами його відповідей, датою та часом виконання завдання. Отже, 

переваги цього інструмента для викладачів були у тому, що тести 

створюються швидко, немає необхідності роздруковувати велику кількість 

паперових примірників, які складно потім організовано опрацьовувати та 

зберігати, не потрібно витрачати велику кількість часу на перевірку тестів 

завдяки функції „автоперевірка”, інформація про результати роботи 

студентів чітко організована та зберігається автоматично. Щодо переваг з 

боку студентів: зручний та зрозумілий формат он-лайн тестів, які не 

відштовхують студентів уявною важкістю письмового контролю (для 

покоління сучасних студентів друкувати текст на комп’ютері або на будь-

якому мобільному пристрої набагато легше, ніж писати), миттєвий результат 

тестування з можливістю аналізу помилок сприяють формуванню навичок 

контроля своєї самоосвітньої діяльності та рефлексивного аналізу помилок і 

правильних відповідей для формування майбутніх стратегій самоосвіти. 
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Сучасні студенти відносяться до покоління, яке вважає нормою 

використання електронної інформації, яке звикло до швидкого обміну 

інформацією та миттєвого онлайн спілкування. Тому організація навчального 

процесу, яка забезпечить звичайний режим спілкування та отримання 

інформації, є не тільки важливою трансформацією освіти, але і необхідністю. 

Використання хмарних технологій у процесі навчання формує позитивне 

ставлення студентів до освіти та самоосвіти і, таким чином, забезпечує 

розвиток мотивації до навчання та, найголовніше, самоосвітньої діяльності. 

За допомогою сервісу Google Групи створювалися умови для спілкування та 

співпраці всіх учасників певної групи. Викладач має змогу завантажувати у 

групу всі необхідні навчальні матеріали, які можуть використовуватися 

студентами або тільки для читання, або з можливістю редагування. Швидке 

розміщення лекційних матеріалів, електронних навчальних посібників, 

завдань для практичних або лабораторних занять, координація виконання 

студентами завдань, проектів тощо, швидкий зворотний зв’язок – усе це 

сприяло вирішенню багатьох проблем організації СРС. За допомогою сервісу 

нагадування студенти мали змогу заздалегідь готуватися до важливих 

занять/тестів. Це нагадування за розкладом допомагало студентам краще 

організувати та планувати свою навчальну діяльність. Крім того, студенти 

також мали можливість ділитися необхідною інформацією, створювати 

спільні проекти тощо. Google групи мають функцію організації конференцій 

та інших спільних заходів. Так, наприклад, у другому семестрі першого 

курсу дисципліна „Ділова українська мова” передбачає написання реферату 

як один із видів самостійної роботи студентів. За допомогою Google Groups 

доцентом кафедри мовної підготовки ДВНЗ „Донецький національний 

технічний університет” І. Грабовенко була створена закрита група, до якої 

увійшли всі студенти групи. На початку семестру викладач повідомила 

завдання для самостійної роботи, визначила термін виконання реферату 

(місяць до екзаменаційної сесії) та обсяг (20-30 друкованих сторінок). На 

практичному занятті надавалися інструкції щодо розробки плану реферату – 
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студентам було надано зразки розробки плану та оформлення реферату. У 

Google групі було розміщено графік здавання позааудиторних робіт, у тому 

числі реферату. Викладач розмістила перелік тем, при цьому важливим 

питанням, яке бралося до уваги, було різні рівні підготовки студентів та їх 

пізнавальних можливостей. У зв’язку із цим було проведено 

диференціювання завдань для самостійної роботи. У другому семестрі 

викладач була знайома із рівнем підготовки та можливостей кожного із 

студентів, тому з цією метою було запропоновано студентам з меншим 

рівнем пошуково-дослідницької підготовки теми рефератів із розробленим 

планом. Іншим було надано вибір серед восьми тем, відведених на 

самостійну роботу. Датою проміжного контролю було визначено наступний 

місяць, коли студенти повинні були визначитися із темою та надати 

розроблений план для перевірки та корекції. Це допомогло студентам 

працювати, використовуючи максимально свої можливості, досягати 

результату та, таким чином, не накопичувати ситуації неуспіху, що у свою 

чергу дуже важливо для формування мотивації до самоосвітньої та 

професійної діяльності. Вільний вибір теми, коли це можливо, сприяє 

активізації навчально-пізнавальної діяльності та також сприяє формуванню 

мотивації успіху. Отже, на першому етапі організації самостійної роботи 

студентів засобами хмарних технологій викладач визначив мету, завдання та 

обсяг роботи; провів інструктаж; визначив терміни виконання та форму 

представлення результатів. 

Другим етапом виконання самостійної роботи з написання реферату 

була організація самостійної роботи. Функції викладача – консультування, 

керування, запобігання помилок. На цьому етапі викладач провела 

проміжний контроль, після якого більшість студентів мали визначену тему та 

визначений план реферату. Студентам, які не виконали це завдання до цього 

контролю, надавався тиждень на виконання. Також на щотижневих 

аудиторних консультаціях викладач надавала інформацію про методи 

пошуку інформації в різних джерелах. При цьому особлива увага приділялася 
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тому, щоб контроль та допомога не пригнічували ініціативу студента, а 

навпаки заохочувала студента власноруч вирішувати питання організації СД.  

Останній етап був важливий не тільки оцінкою самостійної роботи, а 

також і аналізом результатів та помилок. Форма контролю може бути різною, 

залежно від мети та особливостей навчальної дисципліни: тестовий контроль, 

співбесіда, захист рефератів та інших дослідницьких робіт, перевірка 

конспектів, письмових робіт та ін. Самоконтроль з боку студентів також був 

дуже важливий. Контроль відіграє важливу роль, тому що у разі успіху 

студент переживає позитивні емоції, пов’язані із самостійною роботою, а у 

разі неправильності на цьому етапі визначаються причини помилок, 

виправляються недоліки та робляться висновки. Цей аналіз оцінює 

доречність методів організації самостійної роботи, таким чином 

встановлюючи зворотний зв’язок. На цьому етапі викладач провела 

оцінювання рефератів із визначених тем. 50% студентів отримали оцінку 

„відмінно”, 30% – „добре” і тільки 20% – „задовільно”. Студентка групи КІБ-

16 Діана К., яка отримала оцінку „задовільно”, після обговорення всіх вдалих 

та невдалих аспектів виконання реферату, висловила бажання переробити 

його, адже тепер це не здавалося їй таким складним. Організація 

викладачами самостійної роботи студентів з використанням хмарних техно-

логій під час опрацювання матеріалу дисципліни „Ділова українська мова” 

сприяла формуванню навичок організації та планування самостійної роботи.  

Іншим варіантом вирішення питань комунікації та взаємодії під час 

організації СРС були соціальні мережі, наприклад, одна із найпопулярніших 

мереж Facebook. Зазвичай студенти мають великий досвід спілкування у 

таких мережах, тому організувати роботу у закритих групах або чатах доволі 

легко. Зручний формат коментарів і знайомий багатьом студентам та 

викладачам інтерфейс, можливість додавати файли різних форматів на стіну 

або у чат є серед переваг цієї системи, функціонування якої також базується 

на хмарних технологіях. Серед недоліків можна назвати не досить формальну 

атмосферу середовища соціальної мережі та те, що комунікація та взаємодія 
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студентів і викладачів доволі обмежена у можливостях використання різних 

програмних засобів у самій мережі. Миттєвий обмін повідомленнями, 

можливість проводити відеоконференції та он-лайн трансляції є вкрай 

важливим для підтримання під час навчання режиму спілкування, який є 

зручним та ефективним для викладачів та студентів. Студенти мають 

можливість вирішити питання під час самостійної роботи миттєво, якщо 

викладач знаходиться он-лайн, або написати повідомлення. Можливість 

більш ефективного контролю та швидкої корекції самостійної роботи 

студентів завдяки програмним продуктам миттєвої комунікації допомагає 

більш ефективно організувати самостійну роботу студентів. Організація СРС 

за допомогою закритої групи у мережі Фейсбук допомогла цікаво та 

доступно запропонувати матеріал із навчальної програми та додатковий 

матеріал із дисципліни. Протягом всього семестру доцент кафедри мовної 

підготовки ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” 

Н. Клименко під час організації СРС у процесі вивчення дисципліни 

„Культура мовлення та ділова українська мова” постійно поповнювала 

матеріали закритої групи у Фейсбук відеоматеріалами, аудіоматеріалами, 

тестовими завданнями (рис. 2.6), міні-конкурсами та питаннями для дискусії, 

таким чином постійно ініціюючи спілкування українською мовою.  

 
Рис. 2.6. Приклад використання он-лайн опитування-тесту у закритій 

групі у соціальній мережі Фейсбук. 

Студенти мали можливість також публікувати цікаві матеріали та 

задавати питання в будь-який час, що – за результатами опитування 
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студентів – було дуже „цікаво, незвично, але корисно”. Також такий формат 

„консультування” надавав дуже швидку зворотну відповідь, що також було 

зручно та  корисно для студентів, які звикли до сучасного „миттєвого” стилю 

спілкування.  

Під час вивчення теми „Культура усного фахового спілкування. 

Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови” як завдання на 

додаткове самостійне опрацювання викладач виклала у групі декілька відео 

із співбесідами, які потім було проаналізовано у форматі он-лайн коментарів. 

Викладачем було зазначено, що активність студентів під час виконання 

самостійної роботи, організованої за допомогою хмарних технологій, була 

значно вища, ніж під час звичайного навчального процесу. Відзначалася 

підвищена зацікавленість студентів у виконанні самостійних завдань, 

ініціатива у пошуку додаткових матеріалів з певної теми навчальної 

програми. Студенти у опитуванні серед позитивних вражень від такої 

організації самостійної роботи особливо відзначили актуальність тем і  

сучасність форм організації самостійної роботи, а також те, що у групі був 

графік виконання завдань самостійної роботи (це їм полегшувало планування 

своєї навчальної діяльності) і результати контролю (студенти завжди знали 

свої оцінки, виконані та невиконані завдання, що також, за їх словами, 

впливало на планування самостійної навчальної діяльності). Порівнюючи 

організацію самостійної роботи за допомогою Google групи та групи у 

мережі Фейсбук, викладачі зазначили, що середовище соціальної мережі 

сприймалося студентами як більш неформальне, що можна було 

використовувати для активізації їхньої самостійної роботи. Але у цьому 

форматі бракувало таких важливих для ефективної роботи віртуального 

навчального середовища інструментів, як електронний журнал, варіативність 

тестових завдань з можливістю автоматизації їх перевірки та ін. Ці та інші 

необхідні функції наявні у різноманітних систем управління навчанням 

(СУН), які є досить популярними серед викладачів. 
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Серед найпопулярніших СУН виділяють Edmodo, Learner Nation, 

Moodle Could, iSpring, Canvas, Schoology та ін. Ґрунтовний аналіз деяких з 

цих СУН проведено у роботі Т. Вакалюк [49], за результатами якого 

дослідниця визначила NEO LMS як найзручніший інструмент для створення 

хмароорієнтованого навчального середовища у закладах вищої освіти, адже 

ця система надає усі необхідні важливі для навчально-виховного процесу 

функціональні можливості: „забезпечення єдиної цілісної системи 

моніторингу начальних досягнень…, ведення електронних журналів; 

використання он-лайн-сервісів для навчального процесу; проведення 

листування, тестування та оцінювання знань он-лайн; можливість 

дистанційного навчання, створення бібліотеки книг, посібників, підручників, 

медіа-файлів; сховища файлів; проведення відео-конференцій, забезпечення 

дистанційного спілкування суб’єктів навчального процесу без порушення 

їхнього особистого простору; забезпечення дистанційного інформування 

суб’єктів навчального процесу” [49, c. 51-52]. 

Викладачі кафедри мовної підготовки ДВНЗ „Донецький національний 

технічний університет” використовують іншу СУН – Edmodo. Це хмаро-

базована платформа соціального середовища, яку розробники позиціонують 

її як „фейсбук для шкіл”. Під час методичного семінару з обговорення 

педагогічних умов формування СК майбутніх фахівців з кібербезпеки, 

старший викладач кафедри мовної підготовки С. Половін, який користується 

цією системою з 2011 року, ознайомив колег із принципами роботи у такому 

класі та висвітлив найбільш привабливі на його думку характеристики: 

- можливість публікувати пости у будь-якій групі, коментувати та 

відповідати на коментарі; 

- надсилання попередження (наприклад, про наближення кінцевої дати 

завдання); 

- створення питальників для отримання зворотного зв'язку (щодо 

цікавості, складності, функціональності інших додатків тощо); 
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- фіксування домашніх завдань (кожна група бачить у розділі „домашнє 

завдання” те, що треба виконати; це надає студентам більше відповідальності 

та контролю за виконанням визначеного завдання); 

- варіативність та зручність оцінювання (під час вибору імені студента 

з’являються його роботи, які можна оцінювати у самій роботі, додавати 

коментарі або додавати будь-який файл, навіть аудіоповідомлення, що може 

значно скоротити час на перевірку); 

- корекція завдань (підкреслення, коментарі, висвітлення проблемних 

частин тощо – усе це надає можливість більш глибокого та детального 

аналізу робіт викладачами та студентами); 

- зручний формат тестів (можливість вводити різні типи питань та 

опціонально настроювати показ правильних відповідей одразу після 

завершення студентами тесту); 

- календар з нагадуваннями будь-яких запланованих навчальним 

процесом подій; 

- можливість створення бібліотеки файлів для зручного та швидкого 

доступу. 

Матеріали доповіді та опису функцій цього інструмента було додано у 

„Методичні матеріали для викладачів з порівняльним аналізом та описом 

можливостей хмаро-базованих освітніх платформ для оптимізації СРС”.  

Викладачі кафедри зареєструвалися у Edmodo та створили віртуальні 

групи, код від яких було розіслано студентам з відповідних груп. У бесідах 

серед переваг вони відзначали зручність автоматизованої перевірки тестів, 

управління групою та моніторинг виконання завдань. З боку студентів була 

помічена певна активізація, адже такий формат завдяки чиннику сучасності 

був для них цікавим. Старший викладач С. Половін відзначив, що, коли він 

затримав щотижневе завдання з опрацювання фразеологізмів, студентка 

Марія М. написала з проханням скоріше це зробити. 

 У Донецькому національному університеті ім. В. Стуса 

використовується платформа Microsoft Office 365 Education. Вона пропонує 
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такі інструменти: система електронної пошти, інтерактивні календарі, 

контакти Outlook Line,  веб-додатки та архіви SkyDrive, система обміну 

миттєвими повідомленнями Lync Online, мінісайти, тощо. 

Служба Microsoft Office 365 підтримує як персональне використання 

інтерактивних додатків, так і корпоративне використання великою кількістю 

користувачів. Використання сервісів Microsoft  Office 365 Education надає 

безліч можливостей для організації он-лайн спілкування та документообігу 

адміністрації та викладачів, викладачів і студентів, формування проектних 

груп, викладання багатьох дисциплін та впровадження нових курсів. 

Отже, виконання педагогічної умови – організації самостійної роботи 

майбутніх фахівців із кібербезпеки засобами хмарних технологій, 

спрямованої на підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу з 

дисциплін загальної та професійної підготовки – сприяє більш ефективній 

самостійній роботі студентів майбутніх фахівців з кібербезпеки та, таким 

чином, підвищенню успішності їх навчання.  

Реалізація третьої педагогічної умови – розробки та реалізації 

навчально-методичного забезпечення розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки, що містить хмаро-

базований банк методичних матеріалів для викладачів, з метою оптимізації 

самоосвітньої діяльності студентів – передбачала проведення комплексу 

заходів, серед яких: 

- оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) 

з огляду на необхідність формування СК під час вивчення дисциплін; 

- розробка опорних схем і таблиць з дисциплін; 

- використання мультимедійних презентацій з дисциплін; 

- впровадження спецкурсу „Самоосвіта та професійний успіх”.  

Аналіз НМКД з дисциплін, які вивчаються студентами спеціальності 

„Кібербезпека”, показав, що у більшості комплексів не тільки самоосвітня, 

але і будь-яка інша ключова компетентність не визначаються як результат 

навчання певних дисциплін. При цьому, як зазначалося вище (розділ 1.3), у 
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досліджуваних аналогічних документах деяких європейських університетів 

завжди серед запланованих результатів навчання поряд із спеціальними 

навичками є базові/ключові/міжпредметні, однією з яких завжди є 

самоусвідомлення/самонавчання/самоменеджмент, тобто те, що відображає 

весь або частину феномена нашого дослідження – самоосвітньої 

компетентності. Звичайно, процес навчання в університеті сприяє 

формуванню СК певною мірою, але, якщо воно відбувається не 

цілеспрямовано, а фрагментарно, результативність дуже невелика. Тому 

потрібно було виділити та підкреслити, як наявні програми з дисциплін 

сприяють формуванню навичок СД та переорієнтувати, якщо це потрібно, 

навчальний процес у світлі необхідності сприяти формуванню та/або 

підвищенню рівня СК. Отже, з метою вдосконалення процесу навчання та 

його переорієнтації з огляду на провідний досвід, нами було розроблено 

„Методичні рекомендації для викладачів з формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки”. На основі цих 

методичних рекомендацій викладачами кафедр, які викладають дисципліни у 

студентів спеціальності „Кібербезпека” були внесені зміни до НМКД. Серед 

запланованих дисциплінами вмінь викладачі виділили вміння брати 

відповідальність за власне навчання, аналізувати власне (само)навчання та 

брали до уваги цей аналіз у подальшому саморозвитку, працювати з різними 

джерелами інформації та надавати критичну оцінку достовірності цих 

джерел, визначати цілі, а також планувати та організовувати власну 

навчальну діяльність для досягнення цих цілей. Так, наприклад, у робочій 

програмі навчальної дисципліни „Математичні основи теорії ігор” (ДонНТУ) 

до запланованих умінь було  додано такі уміння, пов’язані із різними 

аспектами СК, що формувалися під час вивчення цієї дисципліни, але не 

були виділені окремо та, таким чином, не були у фокусі уваги викладачів та 

студентів: 

- використовувати методи теорії ігор у дослідницькій діяльності; 
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- робити огляд і критичне оцінювання літератури та інших джерел з 

теорії ігор та суміжних галузей; 

- робити висновки з досвіду та вдосконалювати подальшу практику 

вирішення завдань з теорії ігор; 

- застосовувати принципи навчання впродовж життя для вирішення 

завдань поза програмою курсу. 

Подібно до програми дисципліни „Чисельні методи” (ДонНТУ) 

викладачами було додано такі заплановані вміння: 

- критично оцінювати точність результатів, аналізувати правомірність 

та обмеження різних чисельних методів; 

- корегувати подальші дії з використання різних чисельних методів з 

урахуванням досвіду їх використання;  

- визначати потребу у подальшому отриманні знань з використання 

чисельних методів для розв’язання різних завдань і проявляти ініціативу у 

постійному оновленні власних знань з використання чисельних методів. 

Зміст НМКД також було скореговано у світлі формування не тільки 

спеціальних, а й таких базових компетентностей, як самоосвітня:  

- було змінено формат деяких занять (практичні на ділові та рольові 

ігри, лекції – на лекції із застосуванням дидактичних ігор та ігрових методів 

„мозкова атака”, „метод конкретних ситуацій” та ін.), який сприяє 

формуванню навичок самоосвітньої діяльності; 

- більш детально було прописано зміст самостійної роботи. Замість 

простого перерахування тем на самостійне опрацювання було визначено 

теми на реферування, теми для підготовки до ділових та рольових ігор, теми 

індивідуальних завдань, теми на самостійне опрацювання із визначенням 

необхідних термінів та питань, читання фахової літератури, підготовка до 

контрольних робіт. У кожному випадку для певного виду самостійної роботи 

було додано джерела інформації; 
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- більшість допоміжних матеріалів з дисциплін (конспекти лекцій, 

презентації, конспекти, методичні вказівки, підручники) було додано до 

хмарного сховища для вільного доступу студентів. 

Іншим заходом впровадження третьої педагогічної умови було 

застосування принципів візуалізації, більш активним введенням у практику 

структурно-логічних схем і таблиць із різних дисциплін.  

Під час опитування викладачів було з’ясовано, що багато з них 

використовують структурно-логічні схеми та/або таблиці. Отже, викладачам 

першого та другого курсів спеціальності „Кібербезпека” було запропоновано 

зібрати ці матеріали в електронному вигляді. Таким чином, у хмарному 

сховищі було створено папки із спеціальностей, у яких було зібрано наочні 

матеріали в електронному вигляді, підготовані різними викладачами. 

Опитування викладачів показало, що це значно спростило процес пошуку та 

підготовки наочних матеріалів, зокрема таблиць і структурно-логічних схем, 

для навчального процесу. Опитування студентів також засвідчило 

позитивний вплив на їх мотивацію до вивчання різних предметів: вони 

зазначали, що стало набагато простіше слідкувати за матеріалом лекцій і 

стало легше виконувати практичні завдання з опорою на таблицю або схему. 

Крім того всі наочні матеріали було представлено у вільному доступі на 

Google диску.  

Далі наведемо приклад структурно-логічних схем і таблиць із деяких 

дисциплін спеціальності „Кібербезпека”.  

З дисципліни „Ділова українська мова” наводимо для прикладу таблиці 

„Офіційно-діловий стиль мовлення” (табл. 2.9) і „Літературне мовлення” 

(табл. 2.10). 
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Таблиця 2.9 

Офіційно-діловий стиль мовлення 

Офіційно-діловий стиль мовлення 

Офіційно-документальний Побутово-діловий 

Мова 

дипломатичних 

документів 

Мова 

законодавчих 

документів 

Мова ділових 

паперів 

Мова 

службового 

листування 

Заява 
Меморандум 
Комюніке  
Конвенція  

Конституція 
Закон 
Акт 
Указ 
Статут 
Контракт 
Договір  

Заява 
Автобіографія  
Розписка 
Доручення 
Резюме 
Доповідна 
записка 
Пояснювальна 
записка 
Довідка   

Ділові та 
офіційні листи 

 

Таблиця 2.10 

 
Дисципліна „Історія України та української культури” представлена 

структурно-логічною схемою „Українське питання напередодні та на початку 

ІІ світової війни” (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Структурно-логічна схема „Українське питання напередодні 

та на початку ІІ світової війни” 

З дисципліни „Філософія” для прикладу наводимо схему „Основні 

розділи філософського знання” (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Схема „Основі розділи філософського знання” 

 

З дисципліни „Іноземна мова” (англійська) студентам на початку 

навчання було запропоновано зробити таблицю із схемами формування 

часових форм англійської мови (табл. 2.11).  
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Табл. 2.11. 

Видо-часові форми дієслів в англійській мові. 

 Simple  Continuous Perfect Perfect continuous 

Pr
es

en
t 

+ V (s he/she/it) 

- don’t/doesn’t + V1 

? Do/Does+ S + V1? 

Usually, always, 
every day/week, 
often, seldom 

+ 

- 

? 

+ 

- 

? 

 

Pa
st 

    

Fu
tu

re
      

У процесі вивчення часів студенти заповнювали схематично 

формування та використання певного часу. Використання такої таблиці дало 

змогу бачити взаємозв’язки між різними часовими формами та на основі 

базових принципів англійської мови самостійно виводити „формулу” 

створення певної часової форми. 

Отже, як засвідчили бесіди з викладачами та студентами спеціальності 

„Кібербезпека”, опрацювання матеріалу за допомогою структурно-логічних 

схем і таблиць було набагато ефективнішим за рахунок чіткої структури 

смислового змісту теми, схем та унаочнення інформації, порівняння та 

групування об’єктів у таблицях.  

Іншою складовою виконання третьої педагогічної умови є 

використання мультимедійних презентацій.  

Останнім часом технології мультимедіа все активніше впроваджуються 

у навчальний процес. Одним із найбільш уживаних мультимедійних засобів у 

навчанні є презентація. Причинами її популярності можна назвати: з боку 

викладача – керування потоком інформації, з боку студентів – інтерактивне 

сприйняття інформації, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу.  
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Отже, керуючись розробленими нами методичними рекомендаціями, 

викладачі дисциплін першого та другого курсів спеціальності „Кібербезпека” 

підготували мультимедійні презентації з деяких тем.  

Так, під час вивчення дисципліни „Ділова українська мова” було 

використано мультимедійну презентацію „Ділове українське мовлення” (рис. 

2.9), яка демонструє перелік типів ділової документації та їхні основні 

характеристики.  

 
Рис. 2.9. Слайд із презентації „Ділове українське мовлення”. 

З дисципліни „Вища математика” було застосовано метод 

мультимедійної презентації для унаочнення теми „Векторний добуток двох 

векторів”. Визначивши на початку лекції цілі та завдання (рис. 2.10) 

вивчення цієї теми, викладач представив у слайдах теоретичний матеріал, а 

також ключові поняття та контрольні питання.  

 
Рис. 2.10. Слайд із презентації „Векторний добуток двох векторів”. 
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У процесі вивчення дисципліни циклу загальної підготовки 

„Філософія” викладачами було використано декілька мультимедійних 

презентацій, одна із яких – „Антична філософія” (рис. 2.11). Презентація 

освітлює такі питання, як зародження античної філософії, пошук першооснов 

та суперечки про природу буття. 

 
Рис. 2.11. Слайд із презентації „Антична філософія”. 

Одна з лекцій дисципліни „Теорія ймовірностей і математична 

статистика” за темою „Предмет і методи теорії ймовірностей, види подій” 

також була представлена у формі мультимедійної презентації (рис. 2.12). 

Окрім предмета та методів теорії ймовірностей презентація унаочнює типові 

задачі та їх розв’язання.  

 
Рис. 2.12. Слайд із презентації „Предмет і методи теорії ймовірностей, 

види подій” 
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Отже, за результатами бесід із викладачами, робимо висновок, що 

використання більших дидактичних можливостей технології мультимедіа 

(презентацій) значно підвищило зацікавленість студентів та рівень 

оволодіння навчальним матеріалом, сприяло інтенсифікації навчальної 

діяльності та, як результат позитивного емоційного досвіду отримання 

нового навчального матеріалу, сприяло професійному самовизначенню. Але, 

водночас, усі викладачі підкреслили, що мультимедійна презентація – це 

тільки інструмент в руках викладача, все залежить від того, як викладач за 

допомогою цього інструмента досягне поставленої мети навчання. Іншим 

важливим коментарем викладачів було те, що мультимедійні презентації 

повинні тільки доповнювати та гармонійно підтримувати традиційну 

методику викладання певної дисципліни, та те, що на різних за структурою 

та дидактикою заняттях принципи використання презентацій повинні гнучко 

змінюватися під методичні та дидактичні потреби.  

Реалізація третьої педагогічної умови – розробки та реалізації 

навчально-методичного забезпечення розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців із кібербезпеки, що містить хмаро-базований банк 

методичних матеріалів для викладачів, з метою оптимізації самоосвітньої 

діяльності студентів – передбачала також вивчення студентами спецкурсу 

„Самоосвіта та професійний успіх” (Додаток В) і проведення науково-

методичних семінарів для викладачів з питань формування у майбутніх 

фахівців з кібербезпеки самоосвітньої компетентності. 

Метою спецкурсу є актуалізація потреби особистості у самоосвіті та 

підвищення ступеня її прояву, створення настанови особистості на 

саморозвиток, формування ціннісних орієнтацій студентів на самоосвітню 

діяльність як необхідну умову професійного успіху. 

Відмінною особливістю програми курсу „Самоосвіта та професійний 

успіх” є активна спрямованість на формування у майбутніх фахівців з 

кібербезпеки теоретичних і практичних знань, вмінь і навичок самоосвітньої 

діяльності. 
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Провідними ідеями курсу є доведення до свідомості студентів того, що: 

1) самоосвіта є невід’ємною частиною професійного й особистісного 

розвитку; 

2) тільки розвинена здатність особистості до самоосвітньої діяльності 

у поєднанні з високим рівнем професійної майстерності можуть зробити 

фахівця конкурентоспроможним на сучасному ринку праці; 

3) самоосвіта та самовдосконалення є запорукою успіху в житті. 

Завдання спецкурсу: 

1) дати загальне поняття про самоосвіту, самоосвітню діяльність, 

самоосвітню компетентність; 

2) ознайомити з найбільш поширеними методами розвитку навичок 

самоосвіти; 

3) розкрити роль рефлексії в самоосвітній діяльності та навчити 

основним прийомам рефлексії; 

4) підвищити рівень розвитку навичок самоосвітньої діяльності 

студентів за допомогою спеціально підібраних вправ; 

5) розробити разом зі студентами індивідуальні програми 

самовдосконалення та професійного саморозвитку; 

6) підвищити рівень сформованості мотивації до професійно-

особистісного розвитку; 

7) розвивати уміння керувати самоосвітньою діяльністю в контексті 

професійних та особистісних потреб;  

8) розвивати навички планування самоосвітньої діяльності, 

прогнозування та оцінювання її результатів. 

 Спецкурс розрахований на 16 навчальних годин аудиторної 

роботи та 29 годин самостійної роботи.  Тематичний план спецкурсу 

наведено в табл. 2.12. 
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Таблиця 2.12 

Тематичний план спецкурсу 

№ 
п/п Тема Практ./

семін. С.р. Інд. 
завд. Разом  

1. Самоосвіта особистості. Самоосвітня 
компетентність. Її структурні 
компоненти. 

2 3  5 

2. Аксіологічна основа самоосвітньої 
діяльності фахівців з кібербезпеки. 

2 3  5 

3. Цілепокладання у самоосвітній 
діяльності фахівця.    

2 3  5 

4. Планування, технологія та техніка 
самоосвіти.   

2 3  5 

5. Тайм-менеджмент.  2 3  5 
6. Самоконтроль самоосвіти.  2 3  5 
7. Стратегії та стилі самоосвітньої 

діяльності. 
2 4  6 

8. Реалізація індивідуальної програми 
самоосвіти. 

2 4 3 9 

Разом навчальних годин 16 26 3 45 
 

Зупинимося на методичному забезпеченні спецкурсу детальніше. 

Під час роботи над темою „Самоосвіта особистості. Самоосвітня 

компетентність. Її структурні компоненти” студенти у формі групової 

дискусії визначали, які фактори свого майбутнього професійного успіху вони 

вважають найважливішими. Також вони ознайомилися із сутністю, 

структурою та функціональними характеристиками самоосвіти та 

важливістю управління СД. На дискусію також було винесено питання про 

важливість самоосвіти для підтримання конкурентоспроможності фахівця з 

кібербезпеки. Студенти визначили рівень СК за допомогою анкет і тесту 

самооцінки здатності до самоосвіти (В. Андрєєв, М. Лукашевич) (Додатки К, 

У). 

Після опрацювання теми студентам було запропоновано відповісти на 

запитання: 
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1. У чому полягає особливість компетентнісного підходу до освіти. 

2. Визначте поняття „самоосвіта”, „самоосвітня діяльність” і 

„самоосвітня компетентність”. 

3. Перерахуйте та надайте характеристику складникам самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 

4. Охарактеризуйте функції самоосвіти.  

5. Визначте основні етапи управління самоосвітньою діяльністю. 

У рамках теми „Аксіологічно-мотиваційна основа професійної 

самоосвіти” розглядалися професійно-ціннісні орієнтації самоосвітньої 

діяльності. Студенти обговорювали зміст поняття „мотив” і види мотивів, які 

потім визначали за методикою К. Замфір (в модифікації А. Реана) (Додаток 

Ж.2). Обговорення статей (В. Сластьонін, І. Бех), які були визначені на 

самостійне опрацювання, проводилося у формі лекції-дискусії. Особлива 

увага була приділена морально-етичному аспекту професійної діяльності 

фахівців з кібербезпеки. Аналіз наявних закордонних і вітчизняних кодексів 

професійної поведінки фахівця з кібербезпеки було проведено під час 

практичного заняття із застосуванням методу „мозковий штурм”. 

Тема „Цілепокладання у самоосвітній діяльності фахівця” передбачала 

знайомство з сутністю поняття „ціль” і видами цілей. Також під час заняття 

передбачалася групова робота із розробки дерева цілей. Значна увага 

приділялася вивченню та тренуванню технології постановки цілей 

самоосвітньої діяльності за принципом Еймінгу (Додаток Х).  

Тема „Планування, технологія та техніка самоосвіти” викладалася в 

формі лекції-діалогу, оскільки потрібно було визначити рівень володіння 

студентами теоретичних і практичних знань із цієї теми. Після обговорення 

студенти повинні були складати особистий план самоосвітньої діяльності. 

Студенти проявили досить високий рівень здатності до адекватної оцінки 

потреб та можливостей: багато з них визначили реальні детальні плани 

досягнення конкретних самоосвітніх цілей. Так, наприклад, студент групи 

КІБ-16 Максим П. розробив детальний план підготовки реферату з 
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дисципліни „Філософія”, у якому визначив кінцеву мету – захист реферату у 

визначену дату, етап збирання інформації з деталізацією джерел (обробка 10 

джерел, запропонованих викладачем), етап аналізу та синтезу інформації, 

етап проміжного контролю (викладачем було надано можливість 

попереднього контролю за якістю виконання завдання за 2 тижні до кінцевої 

дати), етап корекції зауважень та оформлення. Цей план було винесено на 

обговорення у групі як приклад планування завдань самоосвітньої діяльності. 

Для ознайомлення з технологіями та методами планування самоосвітньої 

діяльності були проаналізовані методи формування самоосвітньої 

компетентності (індивідуальні плани, програма самоосвітньої діяльності, 

тренінги, майстер-класи, вільні дискусії) і техніки самоосвіти (техніка 

навчання швидкому читанню, методика пошуку нестандартних рішень, 

розвиток пам’яті, розвиток уваги – таблиці Шульте).  

У рамках теми „Тайм-менеджмент” студенти під час практичного 

заняття підводилися до висновку, що керування й організація часу (тайм-

менеджмент) – це важлива умова успішної самоосвітньої діяльності. Під час 

лекції викладання теоретичного матеріалу чергувалося із застосуванням 

запропонованих основних технік тайм-менеджменту для вирішення 

практичних завдань: метод „Альпи”, поєднання навчальної діяльності та 

перерв (техніка pomodoro), принцип Ейзенхауера, принцип Паретто, АВС-

аналіз, діаграма Ганта. Засвоєння теми перевірялося завданням на розробку 

матриці управління часом – матриці Ейзенхауера (Додаток Ц).  

Під час опрацювання теми „Самоконтроль самоосвіти” студенти 

дізналися про поняття самоконтролю та самооцінки, види самоконтролю, 

співвідношення понять „самооцінка”, „самооцінювання” і „самоконтроль”, 

обміркували сутність, види та прийоми рефлексії. Під час лекції викладання 

теоретичного матеріалу чергувалося із застосуванням запропонованих 

методів на практиці для вирішення практичних завдань. На цьому етапі 

проводилася самодіагностика розвитку рефлексії за методикою А. Карпова та 

В. Пономарьової (Додаток Т). Під час вправи „Я-реальний і Я-ідеальний” 



200 
 

(Додаток Ф), яка спрямована на розвиток навичок рефлексії, студенти писали 

10 якостей, які вони вважають своїми недоліками, а потім переписували ті 

самі твердження, додаючи словосполучення „В ідеалі”. Метою вправи є 

навчити студентів визначати ступінь реальності цілей і трансформувати 

нереальні цілі у реальні. Так, відповіді студента Олександра К. групи КІБ-16 

були такими: „Я реальний: я дуже погано розумію вищу математику. Я 

ідеальний: в ідеалі, я знаю вищу математику на відмінно”. Цю „нереальну” на 

його думку мету він трансформував у більш реальні проміжні цілі: „Я 

приділяю більше уваги вивченню минулої теми. Я відвідую консультації. Я 

роблю одну контрольну роботу. Я здаю залік.” 

Ще одним завданням під час вивчення цієї теми було організувати та 

провести самоконтроль і самооцінку своїх досягнень у навчанні з дисципліни 

„Ділова українська мова” упродовж 2х місяців. Студенти повинні були 

надавати щотижневий звіт викладачу української мови у закритій групі у 

Фейсбук. Такий формат звітності, оскільки він є знайомим для студентів, 

сприяв підвищенню інтересу до цього завдання, а ефект суперництва також 

сприяв активізації студентів із проведення самооцінки досягнень у навчанні. 

Фінальне оцінювання цього виду діяльності мало проводитися на останньому 

занятті курсу із залученням викладача української мови. Опрацювавши тему, 

студенти усвідомили необхідність рефлексії самоосвітньої діяльності та 

засвоїли основні способи рефлексивного аналізу. 

Ознайомлення студентів із темою „Стратегії та стилі самоосвітньої 

діяльності” містило поняття про стратегію самоосвітньої діяльності, 

знайомство із класифікацією стратегій і шляхами вибору оптимальної 

стратегії для визначеної мети самоосвіти. Також увага приділялася сутності 

поняття „стиль навчальної та самонавчальної діяльності”. Практичним 

завданням було розробити індивідуальну самоосвітню стратегію, беручи до 

уваги принцип циклу Демінга (планування – виконання – контроль – дія).  

Останньою темою курсу була „Реалізація індивідуальної програми 

самоосвіти”. Ця тема інтегрувала всі теоретичні та практичні знання та 
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вміння студентів, які вони здобули під час вивчення курсу. Однією з 

основних ідей спецкурсу є допомога студенту усвідомити шляхи вирішення 

завдань особистісного та професійного розвитку. Самоосвітня діяльність 

містить процеси самопізнання, самовизначення, самоактуалізації та 

самовдосконалення. Повноцінній самореалізації обов’язково передує 

активність особистості, спрямована на себе, з метою виявлення та розкриття 

своїх потенційних здібностей, а також набуття нових якостей для більш 

повного задоволення потреби в самоосвіті. Це дає підстави стверджувати, 

що, перш за все, студент має з’ясувати рівень розвитку своїх здібностей та 

усвідомити свої сильні та слабкі сторони з метою більш ефективного 

використання свого потенціалу та спрямування зусиль із самовиховання та 

самоосвіти. За допомогою діагностичних методик студент визначав, яких 

саме складових для успішної самоосвітньої діяльності йому бракує, і разом із 

викладачем намічав шляхи вдосконалення цих складових. З цією метою 

наприкінці вивчення спецкурсу студенти складали індивідуальні програми 

самоосвіти. Під час вивчення теми студенти провели самоаналіз рівня 

сформованості професійно значущих якостей, які були в основі програми 

особистісно-професійного розвитку. Студенти також представили портфоліо 

власних досягнень (перелік та опис власних досягнень, відгуки та 

рекомендації викладачів, вправи та тести з самооцінки, вправи на тренування 

самооцінки та рефлексії власних навчальних дій). Студентка групи КІБ-16 

Валентина Д. у фінальному творі „Мої принципи самоосвіти в дії” навела 

приклад того, як змінилося її ставлення до самоосвітньої діяльності. Вона 

зазначила, що, використовуючи техніки планування, вона успішно здала 

реферат з дисципліни „Українська мова”, встановивши межі етапів 

підготовки, створюючи план на тиждень та ранжуючи завдання за 

принципом Ейзенхауера. Також вона пояснила, що менше часу витрачає на 

виконання деяких завдань завдяки технікам тайм-менеджменту. Певні успіхи 

дуже її надихають, особливо схвальні відгуки викладачів, які також помітили 

прогрес. Інші студенти також відзначили те, що стало легше та цікавіше. 
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Були і такі, яким важко було скласти це портфоліо, тому що їхній рівень 

здатності до рефлексії та самооцінки власних досягнень був низький. Цим 

студентам викладач допоміг додатковими запитаннями відзначити свої 

досягнення. Загалом усі студенти виконали завдання зі складання портфоліо 

досягнень. Під час бесіди багато студентів висловили задоволення від 

відвідання курсу, відзначивши, що матеріал курсу – „це те, що реально стане 

в нагоді”.  

Однією із перепон на шляху модернізації навчального процесу є 

небажання та/або невміння викладачів змінювати звичний стиль викладання, 

який був сформований в умовах традиційного навчання та твердо 

регламентованої системи організації педагогічного процесу у вищому 

технічному навчальному закладі. Тому не завжди легко досягти бажаного 

рівня співпраці викладача та студента. 

Це потребує спеціальної роботи щодо підготовки викладачів до 

розвитку самоосвітніх навичок і формування самоосвітньої компетентності 

студентів. Формами такої роботи були: 

− вивчення та обговорення науково-педагогічної літератури з 

питань формування самоосвітньої компетентності студента; 

− проведення науково-методичних семінарів; 

− розробка комплекту формувальних вправ, завдань для 

застосування в рамках певної навчальної дисципліни. 

Під час реалізації педагогічних умов формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки були проведені методичні 

семінари для викладачів і підготовлені методичні рекомендації для них з 

формування у студентів самоосвітньої компетентності. На цих семінарах 

викладачі отримали основні відомості щодо рушійних сил самоосвіти 

особистості, важливості наявності потреби у самоосвіті для професійного 

успіху, основних закономірностей формування досліджуваної потреби, 

критеріїв і показників її наявності, можливостей педагогічних засобів 



203 
 

(зокрема хмарних технологій) у процесі формування у майбутніх фахівців з 

кібербезпеки самоосвітньої компетентності і т.ін. 

Реалізація педагогічних умов формування СК майбутніх фахівців з 

кібербезпеки полягала у системності та інтеграції розглянутих умов, що 

сприяло комплексній спрямованості освітнього процесу на формування СК 

майбутнього фахівця. 

 

2.3. Оцінка результатів перевірки ефективності впровадження 

педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

фахівців з кібербезпеки 

На контрольному етапі експериментального дослідження (2017р.) було 

проведено перевірку об’єктивності результатів реалізації педагогічних умов 

формування СК майбутніх фахівців з кібербезпеки, теоретичний аналіз даних 

дослідно-експериментальної роботи та їхньої результативності. З цією метою 

була проведена підсумкова діагностика, за результатами якої можна було 

прослідкувати зміни в показниках усіх складників СК майбутніх фахівців з 

кібербезпеки. Діагностику було здійснено в експериментальній і в 

контрольній групах за допомогою процедури констатувального етапу 

дослідження. На основі отриманих результатів було зроблено висновки про 

зміни в рівнях сформованості ціннісно-мотиваційного, процесуально-

інформаційного, організаційного та контрольно-рефлексивного складників і 

було визначено динаміку в рівнях розвитку: низькому, середньому, 

високому. Ефективність експерименту була доказана за допомогою 

порівняння між собою початкових і підсумкових зрізів ЕГ та КГ.  

Для проведення порівняльного аналізу використовуємо кількісні й 

якісні результати діагностики. Результати діагностики формування СК за 

особистісним критерієм виявили позитивну динаміку у формуванні 

усвідомлених, внутрішніх мотивів студентів, спрямованих на розвиток у 

майбутніх фахівців з кібербезпеки мотивації до самоосвіти, в основі якої 
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лежить система інформаційних, соціальних і етичних цінностей; на розвиток 

професійних якостей особистості та самовдосконалення.  

Результати порівняльного аналізу, представленого на рис. 2.9, свідчать 

про такий розподіл відсотків студентів ЕГ за рівнями сформованості 

ціннісно-мотиваційного складника СК: на момент завершення 

формувального експерименту високий рівень склав 37,18%,  середній – 

50,32%, низький – 12,49%. При цьому за всіма показниками спостерігалася 

тенденція росту. У майбутніх фахівців з кібербезпеки у ЕГ було констатовано 

досить високий рівень мотивації та потреби до професійної та самоосвітньої 

діяльності, наявність інформаційних, соціальних і етичних ціннісних 

орієнтації, які лежать в основі майбутньої професійної діяльності: 

відповідальність, гуманізм, етичні питання захисту інформації на всіх рівнях 

та ін.  

 
Рис. 2.9. Динаміка розвитку ціннісно-мотиваційного складника СК на 

початок (КГпоч., ЕГпоч.) і кінець експерименту (КГкін., ЕГкін.)  

Водночас за результатами контрольного експерименту можна 

стверджувати, що ціннісно-мотиваційний складник СК не отримав такого 

розвитку у майбутніх фахівців з кібербезпеки в КГ (високий рівень – 18,84% 

студентів, середній – 47,53%, низький – 33,64%). На початок експерименту 

домінували зовнішні позитивні мотиви (престиж, висока заробітна плата, 

можливості працевлаштування у міжнародних проектах), рівень розвитку 

їхніх показників значно не змінився. Вважаємо, що це зумовлено тим, що 
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розвиток навичок самоосвітньої діяльності студентів КГ відбувався 

здебільшого нецілеспрямовано, а самостійна робота студентів була 

організована не достатньо ефективно.  

Зміни зафіксовано також у розвитку процесуально-інформаційного 

складника майбутніх фахівців з кібербезпеки. Студенти ЕГ проявили високий 

рівень знань про методологію СД та надпредметних навичок СД, тоді як у 

студентів КГ значних позитивних змін не виявлено. Порівняльний аналіз 

рівня сформованості процесуально-інформаційного складника СК майбутніх 

фахівців з кібербезпеки в ЕГ і КГ представлено на рис. 2.10. 

 
Рис. 2.10. Динаміка розвитку процесуально-інформаційного складника 

СК на початок (КГпоч., ЕГ поч.) і кінець експерименту (КГкін., ЕГ кін.)  

Високий рівень сформованості СК за прагматичним критерієм 

зафіксовано у 36,54% студентів ЕГ і 22,22% КГ; середній рівень – 48,08% ЕГ 

і 44,44% КГ; низький рівень – 15,38% ЕГ і 33,33% КГ. На основі отриманих 

результатів можна говорити про позитивний вплив впровадження визначених 

автором педагогічних умов, спрямованих на формування СК. Слід відмітити, 

що більшість викладачів відзначили не тільки зростання обсягу вивченого 

студентами матеріалу з певних дисциплін, а й поліпшення навичок 

опрацювання різних видів джерел інформації, зокрема студенти навчилися 

визначати запит на інформацію, якої бракує, та стали більш вільно 

орієнтуватися у розмаїтті інформації, точніше визначаючи достовірність 

джерел та – що було на початку найскладнішим – реферуючи знайдену 
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інформацію та обираючи головне. Отже, комплекс визначених умов є 

ефективним засобом формування СК, який сприяє набуттю студентами 

практичного досвіду самоосвітньої діяльності у навчальному та 

професійному середовищі. Студенти ЕГ творчо підійшли до виконання 

завдань з моделювання професійних ситуацій (наприклад, рольова гра 

„Симпозіум з кібербезпеки”): необхідність викладання проблеми у форматі 

доповіді з часовим обмеженням сприяли підвищенню зацікавленості у 

пошуку та необхідному опрацюванні інформації, при цьому у відповідях 

простежувалося власне бачення ситуації. Наявність варіантів розв’язання 

деяких проблем, запропонованих студентами, також свідчить про високий 

рівень сформованості процесуально-інформаційного складника СК. 

Низьку динаміку розвитку цього складника СК у студентів КГ можна 

пояснити, на нашу думку, тим, що в процесі навчання студенти не 

отримували необхідних знань з методів та технік самоосвітньої діяльності.  

Подальший крок контрольного етапу експерименту був спрямований 

на виявлення змін у рівнях сформованості організаційного складника СК 

майбутніх фахівців з кібербезпеки (рис. 2.11). Для визначення рівнів 

сформованості організаційного складника була використана та ж 

діагностична методика, що і на констатувальному етапі, а також бесіда та 

спостереження за аудиторною роботою та результатами самостійної роботи. 

Аналіз отриманих даних свідчить про підвищення рівня сформованості умінь 

організаційного складника. Але якщо у контрольній групі це підвищення 

незначне, то у експериментальній групі результати свідчать про значне 

покращення розуміння студентами важливості та методів планування 

самоосвітньої діяльності. Такі досягнення підтверджують ефективність 

обраних педагогічних умов формування СК.  
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Рис. 2.11. Динаміка розвитку організаційного складника СК на початок 

(КГпоч., ЕГ поч.) і кінець експерименту (КГ кін., ЕГ кін.) 

Останнім кроком проведення контрольного етапу експериментального 

дослідження було визначення рівня сформованості контрольно-

рефлексивного складника СК майбутніх фахівців з кібербезпеки (рис. 2.12). 

  
Рис. 2.12. Динаміка розвитку контрольно-рефлексивного складника СК 

на початок (КГпоч., ЕГ поч.) і кінець експерименту (КГ кін., ЕГ кін.)  

Методами діагностики виступив той самий діагностичний 

інструментарій, що і на констатувальному етапі. За результатами діагностики 

високий рівень за рефлексивним критерієм зафіксовано у 35,58% студентів 

ЕГ і 24,07% студентів КГ; середній рівень – 50% (ЕГ) і 49,08% (КГ); низький 

рівень – 14,43% (ЕГ) і 39,36% (КГ). За контрольно-рефлексивним складником 

СК визначена позитивна динаміка показників у студентів ЕГ і не такий 
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виражений рівень збільшення показників зазначеного складника у студентів 

КГ.  

На нашу думку, суттєво вплинула на розвиток контрольно-

рефлексивного складника СК запропонована нами умова розробки та 

реалізації навчально-методичного забезпечення розвитку самоосвітньої 

компетентності, зокрема спецкурс „Самоосвіта та професійний успіх”. У 

портфоліо індивідуальних досягнень спецкурсу більшість студентів 

відмітили, що вони стали більше розуміти сутність і важливість 

самоосвітньої діяльності, особливості її планування й організації, цікавою 

була можливість проявити свої професійні й особистісні якості 

(організованість, толерантність, відповідальність та ін.) під час участі у 

рольових іграх. Педагогічне спостереження за роботою студентів виявило 

формування адекватної оцінки рівня своєї професійної підготовки та рівня 

знань про самоосвітню діяльність, збільшення контролю своїх дій в різних 

ситуаціях, часте спрямування своїх дій на рефлексію з метою корекції 

подальшої діяльності для більшої ефективності. Під час бесід студенти ЕГ 

відмітили збільшення їхнього інтересу до самоосвітньої та професійної 

діяльності, краще розуміння навчального матеріалу та прояви творчого 

підходу до рішення завдань самоосвітньої та професійної діяльності.  

Опитування та бесіди зі студентами КГ виявили певні труднощі, які 

виникали у них під час самоаналізу своєї діяльності. Студенти цієї групи 

продемонстрували досить низький рівень здатності до рефлексії, що, на нашу 

думку, пов’язано з тим, що вже сформовані вміння не було вдосконалено, за 

відсутності цілеспрямованого розвитку здатності до самоконтролю та 

рефлексії, вони не отримали поштовху для подальшого розвитку, а з часом 

могли і погіршитися.  

На основі аналізу результатів проведеного моніторингу було 

узагальнено дані дослідження за всіма чотирма складниками та виявлено 

загальний рівень сформованості СК майбутніх фахівців з кібербезпеки 

(табл. 2.13, табл. 2.14, рис. 2.13).  
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Таблиця 2.13 

Розподіл членів експерименту за рівнями сформованості СК на 

контрольному етапі експерименту за усіма критеріями (%) 
 

Група  
 

Рівень  
Складники СК  

Ціннісно-
мотиваці

йний 

Процесуаль
но-

інформацій
ний 

Організа
ційний 

Контрольно-
рефлекси-

вний 

Середнє 
(%, осіб) 

 
КГ 

Високий 18,84 22,22 25,93 24,07 22,77 (12) 
Середній 47,53 44,44 39,36 49,08 45,1 (24) 
Низький  33,64 33,33 34,72 26,85 32,14 (18) 

 
ЕГ 

Високий  37,18 36,54 41,35 35,58 37,66 (20) 
Середній 50,32 48,08 45,19 50 48,4 (25) 
Низький  12,49 15,38 13,46 14,43 13,94 (7) 

       Таблиця 2.14 

Розподіл членів експерименту за рівнями сформованості СК до і після 

експериментального навчання (%) 

 
Рівень  

Контрольна група Експериментальна група 
Констатувальн. 

етап 
Контрольний 

етап 
Констатувальн. 

етап 
Контрольний 

етап 
Високий 19,9 22,77 20,68 37,66 
Середній  39,6 45,1 37 48,4 
Низький  40,45 32,14 42,3 13,94 

 

 
Рис. 2.13. Співвідношення рівнів сформованості СК майбутніх фахівців 

з кібербезпеки на початок (КГпоч., ЕГпоч.) і кінець експерименту (КГкін., ЕГкін.) 

Дані таблиці розподілу членів експерименту за рівнями сформованості 

на контрольному етапі свідчать, що у ЕГ за усіма складниками відсотки 
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студентів з високим або середнім рівнем сформованості СК більше, а з 

низьким менше, ніж у КГ. Найбільш ілюстративним, на нашу думку, є 

середній відсоток розподілу членів експерименту з низьким рівнем 

сформованості СК: 13,94% у ЕГ та 32,14%у КГ (на 18,2% краще), що 

свідчить про дуже позитивну динаміку підвищення загального рівня 

сформованості СК у ЕГ. Відсоток студентів з високим рівнем сформованості 

СК в ЕГ є значно вищим, ніж у КГ (різниця майже 14,89%). Різниця між 

показниками середнього рівня сформованості СК студентів ЕГ і КГ складає 

3,3%.  

Результати констатувального та контрольного етапів експерименту 

засвідчили те, що студенти ЕГ характеризуються високим рівнем 

усвідомленості та самостійності самоосвітньої діяльності, тобто реалізація 

педагогічних умов формування СК сприяла формуванню у майбутніх 

фахівців з кібербезпеки самоосвітньої компетентності як цілісної 

особистісної якості, від якої залежить професійна та особистісна реалізація, 

підтвердженням чого є підвищенням показників розвитку всіх складників СК 

студентів ЕГ спеціальності „Кібербезпека”. 

Статистичну значущість розбіжності змін сформованості самоосвітньої 

компетентності в контрольній та експериментальній групах доводимо за 

допомогою критерію χ2, емпіричне значення якого обчислювалося за 

формулою, представленою у розділі 2.1 дисертаційного дослідження.  

Показники для загальних розрахунків представлені в таблиці 2.15.  
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Таблиця 2.15  

Зведена таблиця для розрахунку хі-квадрат  

на контрольному етапі експерименту 

Група Рівні Емпіричн. Теоретичн. (Е-Т)2/Т 

КГ Високий 12 16,3 1,134 

Середній 24 24,96 0,037 

Низький 18 12,74 2,17 

ЕГ Високий 20 15,7 1,178 

Середній 25 24,04 0,038 

Низький  7 12,26 2,257 

Сума:  6,814 

 

χ2
емп  = 5,991 для р ≤ 0,05 

Оскільки отриманий результат χ2
емп > χ2 крит (6,814 > 5,991 (p ≤ 0,05)), то 

розбіжності змін сформованості самоосвітньої компетентності контрольної 

та експериментальної груп є статистично значущими. 

Таким чином, доведена статистична значущість розбіжності змін 

сформованості СК в контрольній та експериментальній групах за 

результатами формувального етапу експерименту підтвердила ефективність  

педагогічних умов формування СК майбутніх фахівців з кібербезпеки в 

освітньому середовищі технічного університету. Реалізація цих умов сприяла 

формуванню мотиваційно-ціннісної сфери студентів; навчила студентів 

практичних методів самоосвітньої діяльності й обробки інформації; 

забезпечила розвиток організаційних умінь самоосвітньої діяльності; сприяла 

прояву та розвитку рефлексивних умінь майбутніх фахівців з кібербезпеки.  

 

Висновки до розділу 2 

Згідно з програмою дослідження експериментальна робота проходила у 

три етапи: констатувальний, формувальний і контрольний. 
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1. На констатувальному етапі експерименту за допомогою 

діагностичного інструментарію (анкетування студентів і викладачів, 

експертна оцінка викладачів, педагогічне спостереження за студентами під 

час аудиторних занять, тестів та ін.) було виявлено стан сформованості СК 

майбутніх фахівців з кібербезпеки у контрольній та експериментальній 

групах на початок експерименту. Високий рівень було діагностовано у 

19,02% у КГ та 19,52% у ЕГ, середній 39,07% у КГ та 37,91% у ЕГ, а низький 

– у 41,9% студентів КГ та 42,56% у студентів ЕГ. Невеликий відсоток 

студентів з високим рівнем сформованості СК у обох групах підтвердив 

необхідність розробки та впровадження педагогічних умов формування 

самоосвітньої компетентності.  

2. Формувальний етап дослідження було проведено в умовах реального 

освітнього процесу. Практична реалізація розроблених педагогічних умов 

проходила комплексно, у їх взаємозв’язку. З метою ознайомлення викладачів 

із визначеними умовами, які брали участь у експериментальному 

дослідженні, та їхньої підготовки до впровадження комплексу умов у 

освітній процес було проведено методичні семінари. Засобами реалізації 

визначених педагогічних умов формування СК виступали логічне 

структурування навчального матеріалу, інтерактивні форми та методи 

навчання (дидактичні ігри, проблемні лекції), хмарне сховище Google Drive, 

використання інших хмарних сервісів Google та ін. (Prezi, MySimpleShow, 

Padlet etc.), пакети хмарного програмного забезпечення для освіти (Google for 

Education) і різні методи візуалізації навчального матеріалу для більш 

глибокого засвоєння змісту дисциплін. Іншим видом реалізації педагогічних 

умов, який впроваджувався протягом формального експерименту, був 

спецкурс „Самоосвіта та професійний успіх”.  

Поєднання всіх цих видів роботи дозволило надати студентам 

експериментальної групи теоретичні та практичні знання про самоосвітню 

діяльність, її важливість для подальшого професійного зростання та 

сформувати ціннісне ставлення студентів до самоосвіти. Змістовне 
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наповнення навчальних методик допомагало посилити професійну 

спрямованість СК і виховувати ціннісне ставлення до етичних питань 

професійної та самоосвітньої діяльності.  

3. На контрольному етапі експериментальної роботи проходило 

узагальнення та порівняльний аналіз результатів дослідження. Було 

виявлено, що в експериментальній групі студентів майбутніх фахівців з 

кібербезпеки відбулось суттєве підвищення показників за всіма критеріями, 

тоді як у контрольній групі статистично значимих змін не відбулося. За 

результатами порівняльного аналізу зафіксовано значну перевагу в динаміці 

змін рівнів самоосвітньої компетентності студентів ЕГ порівняно з КГ: 

сформованість складників СК на високому рівні зросла на 20,41% у студентів 

ЕГ, тоді як у КГ цей показник підвищився лише на 1,35%; показники 

середнього рівня в ЕГ підвищились на 11,59%, а в КГ – на 3,41%. Кількість 

студентів з низьким рівнем в ЕГ зменшилась на 31,99%, тоді як в КГ – на 

4,86%. 

4. Статистичну значущість розбіжності змін сформованості СК у 

контрольній та експериментальній групах за результатами формувального 

етапу експерименту було підтверджено методом математичної статистики χ² 

Пірсона. 

4. Результати дослідження, викладені у Розділі 2, опубліковані в 

роботах автора [5; 6; 7]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування й нове вирішення наукової 

проблеми формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки в технічних університетах, що полягає в розробці та 

експериментальній перевірці визначених педагогічних умов.  

1. Аналіз наукової літератури дозволив зробити висновок щодо актуалізації 

питань кібербезпеки в сучасному контексті ведення гібридних війн, кібервійн та 

зростаючої загрози кібератак; відставання освіти від запитів цієї галузі 

спричинило значний дефіцит кваліфікованих фахівців; відсутність чітко 

визначеного правового поля цієї спеціальності (відсутність державних стандартів 

або затверджених на державному рівні кваліфікаційних характеристик) та 

стандартизованого підходу до підготовки фахівців; невизначення самоосвітньої 

компетентності як результату навчання у вітчизняних освітніх програмах 

призводить до недостатньо ефективного та фрагментарного її формування.  

2. За результатами теоретичного аналізу наукових підходів до трактування 

сутності феномену самоосвітньої компетентності, урахування специфіки 

самоосвітньої та професійної діяльності майбутніх фахівців із кібербезпеки, 

значущості цього виду компетентності в становленні конкурентоспроможного 

фахівця визначено самоосвітню компетентність майбутніх фахівців із 

кібербезпеки як цілісну багатокомпонентну професійно значущу властивість 

індивіда, що відображає емоційно-ціннісну готовність та практично-технічну 

здатність до ефективної самоосвітньої діяльності з метою безперервного 

вдосконалення теоретичної бази та практичних навичок у галузі кібербезпеки у 

світлі постійних науково-технічних перетворень та досвід відповідної діяльності 

на основі дотримання кодексу етичних норм у сфері кібербезпеки.  

У дослідженні доведено зв’язок між професіогенезом та самоосвітньою 

діяльністю, який виявляється в тому, що досягнення результату професіогенезу – 

становлення професіоналізму – унеможливлюється без володіння навичками 

самоосвітньої діяльності, які є засобом саморозвитку фахівця, зокрема з 

кібербезпеки, у соціальній, особистісній та діяльнісній сферах. 
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3. Ґрунтуючись на наукових позиціях провідних науковців щодо сутності 

самоосвітньої діяльності та специфіки професійної діяльності фахівців із 

кібербезпеки, виокремлено такі її складники: ціннісно-мотиваційний, 

організаційний, процесуально-інформаційний та контрольно-рефлексивний; 

обґрунтовано критерії та показники сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців із кібербезпеки: особистісний, прагматичний, організаційний, 

рефлексивний; згідно з характеристикою критеріїв та показників визначено рівні 

сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки 

(високий, середній, низький). 

4. З урахуванням теоретико-методологічних засад формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки ‒ сукупності 

методологічних підходів, принципів (неперервності самоосвітньої діяльності 

(„навчання впродовж життя”), гуманізації з опорою на етичний аспект 

самоосвітньої діяльності та ін.), положень психолого-педагогічної теорії 

самоосвіти особистості, формування самоосвітньої діяльності та визначення 

педагогічних умов як елементу наукового знання ‒ виокремлено та обґрунтовано 

педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців 

із кібербезпеки: формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до 

самоосвітньої діяльності на основі використання інтерактивних технологій з 

урахуванням етичних норм професійної діяльності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки з метою розвитку гуманістичної та інноваційної спрямованості 

особистості; організація самостійної роботи майбутніх фахівців із кібербезпеки 

засобами хмарних технологій, спрямована на підвищення ефективності 

засвоєння навчального матеріалу з дисциплін загальної та професійної 

підготовки; розробка та реалізація навчально-методичного забезпечення 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки, що 

містить хмаро-базований банк методичних матеріалів для викладачів, з метою 

оптимізації самостійної роботи студентів. 

5. Розроблені педагогічні умови було впроваджено в навчальний процес 

студентів ЕГ технічних ЗВО. Цілісне використання засобів реалізації умов 
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(інтерактивні форми та методи навчання, дидактичні ігри, хмарні сервіси, методи 

візуалізації навчального матеріалу, спецкурс „Самоосвіта та професійний успіх” 

та ін.) дозволило створити умови для оволодіння студентами як майбутніми 

фахівцями з кібербезпеки теоретичними знаннями про самоосвітню діяльність, 

сформувати практичні вміння та навички самоосвітньої діяльності на належному 

рівні, ціннісне ставлення студентів до самоосвіти як професійно значущої 

властивості.  

Результати контрольного етапу експерименту засвідчили позитивну 

динаміку рівнів сформованості самоосвітньої компетентності в експерименталь-

ній групі, на відміну від кількісних показників контрольної групи, що доводить 

ефективність визначених педагогічних умов. Статистичну значущість 

розбіжності змін сформованості самоосвітньої компетентності в контрольній та 

експериментальній групах було доведено за допомогою критерію Пірсона χ2. 

Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки. 

Подальшої розробки потребують теоретико-методологічні засади формування 

самоосвітньої компетентності в системі дистанційної та післядипломної освіти. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. 

Рекомендації до складання структурно-логічних схем  

та таблиць 

(Л. Бутенко, О. Ігнатович, В. Швирка.) 

 

Основні вимоги до складання схеми 

- Схема має бути досить простою, лаконічною й розміщуватися на одній 

сторінці. 

- Елементи схеми (поняття, інформаційні блоки) повинні розміщуватися 

так, щоб була зрозуміла їхня ієрархія (наприклад, родові й видові поняття, 

загальні й конкретні – у центрі, на периферії – допоміжні). 

- Між елементами схеми мають бути встановлені логічні зв’язки. 

- Тип зв’язку між елементами схеми має відповідати типу структурно-

логічної схеми. 

- Схема має бути наочною, для чого можна використовувати символи, 

графічний матеріал, кольорові відтінки, таблиці тощо. 

- Якщо в схемі використовуються кольори, то їх не повинно бути 

забагато (2 – 3), зайва розмаїтість дратує зір, а тому погіршує цілісне 

сприйняття схеми. 

- Структурно-логічна схема має легко сприйматися, мати інформаційно-

смислове, образне, емоційне навантаження. 

Критерії оцінювання: 

- самостійність виконання завдання; 

- адекватність вибору типу структурно-логічної схеми; 

- зображення на схемі всіх основних питань та понять теми; 

- правильність виявлення логічних зв’язків між елементами схеми; 

- акуратність оформлення. 
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Алгоритм складання схеми 

1. Сформулювати мету складання структурно-логічної схеми. 

2. Визначити специфіку досліджуваного об’єкта – явище чи процес. 

3. Прочитати відповідний розділ, підрозділ підручника або кількох 

навчальних джерел. 

4. Проаналізувати текст, виділити головні та другорядні поняття, 

основні ідеї та смислові блоки. Виписати основні поняття й категорії. 

5. Повторно переглянути текст з метою виявлення зв’язків між 

поняттями й категоріями, інформаційними блоками. 

6. Виділити найбільш загальні поняття й категорії. 

7. Сформулювати заголовок схеми. 

8. Вибрати тип структурно-логічної схеми з урахуванням специфіки 

змісту та вимог форматування тексту. 

9. Вибрати тип графічних елементів (коло, овал, прямокутник і т.п.), 

засоби зв’язку між елементами (тип ліній та стрілочок), засоби акцентування 

змісту (колір, шрифт і т.п.). 

10. Побудувати загальний проект схеми на папері, оцінити ступень його 

адекватності за всіма вимогами щодо складання структурно-логічної схеми. 

11. Побудувати схему з урахуванням виділених взаємозв’язків за 

допомогою інструментів Word. 

12. Заключний перегляд тексту з метою зіставлення його з побудованою 

схемою. 

13. Перевірки адекватності вибору типу схеми, типу зв’язку між 

елементами схеми. Остаточне уточнення схеми. Доповнення (за 

необхідністю). 

 

Смисловий блок схеми складатиметься із головної думки, аргументів та 

ілюстрацій на її підтвердження. Отже, спочатку потрібно провести 

„сортування” навчального матеріалу (структурування його). Ця робота 
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полягатиме у вилученні головної думки, знаходженні аргументів та яскравих 

ілюстрацій у межах кожної смислової частини тексту. 

Аби змоделювати схему, потрібно дібрати знаки-сигнали відповідно до 

задуму, розмістити їх на папері за логікою руху міркувань, надати 

зображенню естетичної форми. Знаки-сигнали у вигляді геометричних фігур 

є найуживанішими й розташовуються по-різному, залежно від їхньої 

конкретної функційної ролі. 

 

Основні вимоги до таблиці: 

- ясність, конструктивна чіткість, 

- логічність,  

- лаконічність заголовків, 

- економічність розташування тексту, 

- таблиця в принципі не може містити текст, який просто 

скопійовано з підручника або посібника. Текст, який включено до 

таблиці, має бути адаптований саме для табличного представлення 

(безособові речення, виключення зайвої деталізації), 

- зазвичай для підготовки не використовують кольори, 

таблиці мають бути чорно-білими, 

- розміщення текстової інформації в таблиці має бути 

читабельним, відповідати всім граматичним правилам, 

- розміри таблиці мають бути адекватними, тобто наочне 

сприйняття таблиці не повинно утруднювати загальне сприйняття 

змісту. 

 

Алгоритм складання таблиці 

1. Визначити мету складання таблиці. 

2. Вибрати тип таблиці. Сформувати структуру таблиці (відповідна 

кількість рядків та стовпчиків). 
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3. Сформулювати заголовок таблиці. Заголовок має бути лаконічним, 

вкладатися в один рядок (в окремих випадках – у два рядки). 

4. Визначити заголовки рядків та стовпчиків таблиці. За необхідністю 

можна ввести підзаголовки. 

5. Прочитати текст, виокремити суттєві ознаки досліджуваного явища, 

процесу, за якими доцільно провести порівняння, узагальнення і т.п. 

6. Згідно із типом таблиці включити до відповідних граф результати 

узагальнювального, порівняльного аналізу матеріалу, який вивчається. 

 

Критерії оцінювання таблиці 

- Відповідність темі. 

- Адекватність вибору типу таблиці. 

- Логічність структури таблиці.  

- Змістовність, правильний відбір інформації, адаптованість 

тексту для таблиці. 

- Відповідність вимогам щодо оформлення. 

- Відповідність нормам літературної мови. 
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Додаток Б. 

Структура мультимедійної презентації та основні вимоги до  

слайдів презентації 

 

Структура мультимедійних презентацій: 

1. Титульний слайд: тема лекції, прізвище та ім’я викладача. 

2. Вступ: мета, вимоги до знань і вмінь. 

3. Матеріал для актуалізації знань. 

4. Зміст. 

5. Ключові поняття. 

6. Інформаційні слайди: не перевантажувати текстом; на одному слайді 

не більше 2–3 рисунків; мінімум рядків і стовпців у таблицях; відображати не 

більше, ніж три факти, висновки, визначення на одному слайді; ключові 

пункти розміщуються по одному на слайді; ілюстрування найбільш важливих 

фактів за допомогою рамок, границь, заливки, різних кольорів шрифтів, 

стрілок, рисунків, діаграм, схем; кількість слайдів з навчальною інформацією 

на одне заняття — 10–15; презентація має доповнювати, ілюструвати лекцію. 

7. Запитання і завдання для самоперевірки. 

8. Висновки. 

9. Завершальний слайд: інформація про використану літературу та інші 

джерела інформації [Даниленко Л.І. Інноваційні технології у профільному 

навчанні старшокласників: Навч.- метод. посіб. − Черкаси: Редакційно-

видавничий відділ Черкаського ОІПОПП, 2015. – 92 с.]. 

 

Основні вимоги до слайдів навчальної мультимедійної презентації: 

● зміст інформації на слайді має бути ємним, наочним і логічно 

завершеним – одна з найперших вимог щодо створення слайдів. 

Використовувати короткі слова й речення, обмежити використання простого 

тексту. Заголовки повинні привертати увагу аудиторії;  
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● обсяг інформації слайда повинен містити мінімально доцільну 

кількість слів, бажано виносити на слайд пропозиції, визначення, слова, 

терміни, які варто записати в зошиті, прочитати їх вголос під час 

демонстрації презентації тощо. Не варто перевантажувати слайд інформацією 

(людина одночасно може запам‘ятати не більше 3-х фактів, висновків, 

визначень). Найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові пункти 

відтворюються по одному на кожному окремому слайді;  

● обсяг презентації, взагалі, не повинен бути менше 8–10 слайдів. 

Дослідження свідчать, що для навчальної презентації найбільш ефективний 

зоровий ряд обсягом не більше 20 слайдів (оптимально 12–15). Зоровий ряд з 

більшої кількості слайдів викликає втому, відволікає від суті досліджуваної 

теми.  

● розміщувати інформацію на слайді переважно горизонтально. 

Найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрану. 

Якщо на слайді є зображення (рисунок, креслення, схема тощо), то підпис 

має розташовуватись під ним. Креслення, малюнки, фотографії та інші 

ілюстровані матеріали повинні, по можливості, максимально рівномірно 

заповнювати поле екранну і бути якісними;  

● шрифт для написів та заголовків слід використовувати чіткий, 

крупний. Для заголовків – не менше 32 пт. Для інформації – не менше 24 пт. 

Не варто змішувати різні типи шрифтів в одній презентації. Для виділення 

інформації треба використовувати жирний шрифт, курсив або 

підкреслювання. Не можна зловживати великими (прописні) літерами (вони 

читаються гірше малих (рядкових). Розмір літер, цифр, знаків, їхня 

контрастність визначаються необхідністю їх чіткого розгляду з останнього 

ряду в аудиторії;  

● використання кольорів при оформленні слайда: заливка фону, літер, 

ліній має бути переважно в спокійних і теплих тонах, що не викликає 

роздратування й стомлювання очей. Фрагменти, на які треба звернути 

особливу увагу, можна виділити більш яскравим кольором, сфокусувавши на 
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ньому увагу учнів. На одному слайді рекомендується використовувати не 

більше трьох кольорів: один – для фону, один – для заголовку, ще інший – 

для тексту. Для фону та тексту потрібно використовувати контрастні 

кольори. Оптимальне поєднання кольору шрифту і фону: білий на темно-

синьому, чорний на білому, жовтий на синьому. Кольорова схема повинна 

бути однаковою для всіх слайдів;  

● дотримання єдиного стилю оформлення. Уникати стилю, який може 

відвертати увагу від інформації. Допоміжна інформація (кнопки керування) 

не повинна переважати над основною інформацією (текстом, ілюстраціями);  

● необхідно використовувати різні види слайдів для забезпечення 

різноманітності представлення інформації: з текстом, таблицями, діаграмами;  

● не можна перевантажувати слайди зоровою інформацією;  

● звуковий супровід слайдів не повинен мати різкий чи дратівливий 

характер, відвертати увагу;  

● анімаційні ефекти доцільно використати для представлення інформації 

на слайді. Не варто зловживати різноманітними анімаційними ефектами, 

вони не повинні відвертати увагу від змісту інформації на слайді;  

● мультимедійність у навчальних презентаціях: за для скорочення часу 

на викладення навчального матеріалу бажано звести текстову інформацію до 

мінімуму, замінюючи її схемами, діаграмами, рисунками, фотографіями, 

анімаційними фрагментами або відеофрагментами;  

● на перегляд одного слайда варто відводити не менше 2 хв., аби учні 

могли сконцентрувати увагу на зображенні, простежувати послідовність дій, 

розглянути всі елементи слайда, зафіксувати кінцевий результат, зробити 

записи (в разі потреби) [233]. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 
1.5 

Галузь знань 
12 Інформаційні 

технології 
(шифр і назва) 

вибіркова  
(дисципліна, обрана ВНЗ 

як додаткова освітня 
послуга)  

 
Напрям підготовки  
125 Кібербезпека 

(шифр і назва) 
Модулів – 1 

Спеціальність 
(професійне 

спрямування): 
125 Кібербезпека 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 2й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання __________                                          
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 45 

1й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
 

аудиторних – 16 
 

самостійної роботи 
студента – 29 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

- 
Практичні, семінарські 

16 
Лабораторні 

- 
Самостійна робота 

26 
Індивідуальні завдання: 

3 
Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 
 
для денної форми навчання -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни „Самоосвіта та професійний успіх”, що орієнтована на 

студентів спеціальності 125 „Кібербезпека”, – актуалізація потреби особистості у 

самоосвіті та підвищення ступеня її прояву, створення настанови особистості на 

саморозвиток, формування ціннісних орієнтацій студентів на самоосвітню діяльність як 

необхідну умову професійного успіху, формування самоосвітньої компетентності як 

чинника професійного становлення та розвитку.  

Завдання дисципліни полягає у формуванні самоосвітньої компетентності студентів 

майбутніх фахівців з кібербезпеки, що передбачає розвиток певних умінь, які забезпечать 

можливість неперервного професійно-особистісного самовдосконалення.  

Після засвоєння курсу студенти повинні:  

- мати загальне поняття про самоосвіту, самоосвітню діяльність, самоосвітню 

компетентність; 

- знати найбільш поширені методи розвитку навичок самоосвіти; 

- володіти основними прийомами рефлексії під час самоосвітньої діяльності; 

- уміти розробляти індивідуальні програми самовдосконалення та професійного 

розвитку; 

- володіти навичками керування самоосвітньою діяльністю в контексті професійних 

та особистісних потреб; 

- уміти планувати самоосвітню діяльність, прогнозувати  та оцінювати її результати. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

№ п/п Тема Практ./
семін. С.р. Інд. 

завд. Разом  

1. Самоосвіта особистості. Самоосвітня 
компетентність. Її структурні компоненти. 

2 3  5 

2. Аксіологічно-мотиваційна основа 
професійної самоосвіти. 

2 3  5 

3. Цілепокладання у самоосвітній діяльності 
фахівця з кібербезпеки.    

2 3  5 

4. Планування, технологія та техніка 
самоосвіти.   

2 3  5 

5. Тайм-менеджмент.  2 3  5 
6. Самоконтроль самоосвіти.  2 3  5 
7. Стратегії та стилі самоосвітньої діяльності. 2 4  6 
8. Реалізація індивідуальної програми 

самоосвіти. 
2 4 3 9 

Разом навчальних годин 16 26 3 43 
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Змістовні модулі 

Змістовний модуль 1. Теоретичні питання формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки.  

Тема 1. Самоосвіта особистості. Самоосвітня компетентність. Її структурні 

компоненти. 

Тема 2. Аксіологічно-мотиваційна основа професійної самоосвіти.  

Змістовний модуль 2. Практична реалізація методів та форм самоосвітньої 

діяльності. 

Тема 3. Цілепокладання у самоосвітній діяльності фахівця з кібербезпеки. 

Тема 4. Планування, технологія та техніка самоосвіти.  

Тема 5. Тайм-менеджмент. 

Тема 6. Самоконтроль самоосвіти. 

Тема 7. Стратегії та стилі самоосвітньої діяльності. 

Тема 8. Реалізація індивідуальної програми самоосвіти. 

 

Короткий зміст тем спецкурсу 

Тема 1. Самоосвіта особистості. Самоосвітня компетентність, її структурні 

компоненти. 

Зміст теми. Визначення та співвідношення понять „самоосвіта”, „самоосвітня 

компетентність” та „самоосвітня діяльність”. Самоосвіта як пізнавально-пошукова 

діяльність. Функціональні характеристики самоосвіти: мотиваційна, рефлексивна, 

організаторська, професійна та контролююча функції. Форми та методи самоосвіти. 

Компетентнісний підхід до освіти та самоосвіти. Структура поняття „самоосвітня 

компетентність”. Складники самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій: ціннісно-мотиваційний, процесуально-інформаційний, 

організаційний, контрольно-рефлексивний. Управління самоосвітньою діяльністю: 

цілепокладання, планування, організація, самоконтроль, самооцінка. Рівні самоосвітньої 

компетентності. 

Організація самоосвітньої діяльності. Визначення вхідного рівня сформованості 

самоосвітньої компетентності. Самооцінка володіння вміннями самоосвітньої діяльності 

(Тест-анкета самооцінки здатності до самоосвіти та саморозвитку особистості (В.І. 

Андрєєв)). Аналіз та обговорення результатів. 

Питання для самоконтролю. 

1. У чому полягає особливість компетентнісного підходу до освіти. 
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2. Визначте поняття „самоосвіта”, „самоосвітня діяльність” та „самоосвітня 

компетентність”. 

3. Перерахуйте та надайте характеристику складникам самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 

4. Охарактеризуйте функції самоосвіти.  

5. Визначте основні етапи управління самоосвітньою діяльністю. 

 
Тема 2. Аксіологічно-мотиваційна основа професійної самоосвіти. 

Зміст теми. Професійно-ціннісні орієнтації самоосвітньої діяльності. Самоосвітня 

компетентність як цінність. Аксіологічна складова професійної діяльності майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій. Значення мотивації у самоосвітній діяльності 

фахівців та у формуванні самоосвітньої компетентності. Зміст поняття „мотив”. Види 

мотивів. 

Організація самоосвітньої діяльності. Робота із науковими статтями та 

періодичними виданнями, які висвітлюють аксіологічні основи самоосвіти (В.А. 

Сластьонін, Г.І. Чижакова). Дискусія на тему „Мотивація в професійній самоосвіті” за 

книгою Є.П. Ільїна „Мотивація і мотиви”. Складання списку мотивів навчальної та 

самоосвітньої діяльності студентів. Визначення основних мотивів навчальної діяльності 

(за методикою А.А. Реана та В.О. Якуніна). Питальник „мотивація досягнення успіху” 

(Т. Елерс). 

 

Тема 3. Цілепокладання у самоосвітній діяльності фахівця. 

Зміст теми. Визначення та досягнення цілей самоосвітньої діяльності. Зміст поняття 

„ціль”. Види цілей. Місце цілей самоосвіти серед особистих цілей студента. Принцип 

„еймінгу”. Реалізація визначених цілей за допомогою самоосвітньої діяльності. Цілі 

самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Технологія 

досягнення професійних цілей. 

Організація самоосвітньої діяльності. Дискусія на тему „Самоосвітні та навчальні 

цілі – в чому різниця?”. Цільова схема (А. Бішов). Группова робота по розробці дерева 

цілей, яке відображає ієрархію різних видів цілей. Розробити індивідуальний варіант 

дерева цілей. Постановка цілей самоосвітньої діяльності за принципом Еймінгу.  

 

Тема 4. Планування, технологія та техніка самоосвіти.  

Зміст теми. Планування самоосвітньої діяльності. Засоби планування. Метод 

Франкліна. Складання плану відповідно до визначених цілей самоосвіти. Особливості 
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роботи з різними джерелами інформації професійного розвитку: друкованими та 

електронними лекціями, підручниками, монографіями, статтями. Методи формування 

самоосвітньої компетентності (індивідуальні плани, програма самоосвітньої діяльності, 

тренінги, майстер-класи, вільні дискусії). Науково-дослідницька робота (написання 

наукових статей, підготовка рефератів, написання анотацій, принципи роботи над 

курсовими проектами). Техніки самоосвіти (техніка навчання швидкому читанню, 

методика пошуку нестандартних рішень, розвиток пам’яті, розвиток уваги – таблиці 

Шульте). Різні види обробки інформації: конспект, анотація, рецензування, складання 

планів, створення опорних схем, цитування та ін. 

Організація самоосвітньої діяльності. Складання плану самоосвітньої діяльності. 

 

Тема 5. Тайм-менеджмент. 

Зміст теми. Необхідність планування часу. Тайм-менеджмент як система навичок 

управління часом. Основні стратегії тайм-менеджменту: розподіл за пріоритетами, 

розбивання завдань на частини, складання розкладів, перелік завдань навчального 

процесу, визначення ліміту часу на виконання навчальних завдань. П’ять стадій 

планування часу за методом „Альпи”: складання завдань, оцінка тривалості планованих 

дій, резервування часу, прийняття рішень по пріоритетах і передоручення окремих 

операцій, контроль та, за необхідністю, подовження періоду виконання. Технології та 

техніки тайм-менеджменту: розбивання складних завдань на прості елементи або процеси, 

поєднання навчальної діяльності та перерв (техніка pomodoro), принцип Ейзенхауера, 

принцип Паретто, АВС-аналіз, діаграма Ганта. 

Організація самоосвітньої діяльності. Розробка матриці управління часом 

(матриця Ейзенхауера).   

 

Тема 6. Самоконтроль самоосвіти. 

Зміст теми. Поняття самоконтролю та самооцінки як засоби управління 

самоосвітньою діяльністю. Види самоконтролю. Аналіз понять „самооцінка”, 

„самооцінювання” та „самоконтроль”. Сутність поняття „рефлексія”. Види рефлексії: 

змістовна, процесуальна, підсумкова, особистісна, професійна. Прийоми рефлексії: 

спостереження за власними діями для подальшого аналізу результатів спостереження та 

ін. Значення та прояви рефлексії в процесі самоосвіти. Формування вмінь самоконтролю 

та рефлексії як компонентів самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з 

кібербезпеки. Особистісна та професійна діагностика.  
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Організація самоосвітньої діяльності. Перспективне завдання: організувати та 

провести самоконтроль та самооцінку своїх учбових досягнень з дисципліни „Ділова 

українська мова” впродовж 2х місяців (щотижневий звіт). Самодіагностика розвитку 

рефлексії за методикою А.В. Карпова. Проективна вправа „Я-реальний” і „Я-ідеальний”, 

спрямована на розвиток навичок саморефлексії. 

 

Тема 7. Стратегії та стилі самоосвітньої діяльності.  

Зміст теми. Поняття „стратегія” в самоосвітній діяльності. Класифікація навчальних 

стратегій: стратегії підготовки, стратегії елаборації, організаційні стратегії, метакогінтивні 

стратегії та афективні або стратегії мотивації. Вибір оптимальної стратегії для 

самоосвітньої діяльності. Способи розвитку стратегій навчання та самоосвіти. Реалізація 

індивідуальної самоосвітньої стратегії: визначення навчальної потреби, формулювання 

освітнього запиту, розробка стратегії – планування, впровадження, контроль та корекція 

(цикл Демінга). Сутність поняття „стиль навчальної діяльності”, „стиль самонавчальної 

діяльності”. Типи індивідуального стилю освіти та самоосвіти студентів. Визначення 

особистого типу та стилю самоосвіти. Залежність обраних прийомів та способів 

самоосвіти від особистого стилю навчання. 

Організація самоосвітньої діяльності. Реалізація індивідуальної самоосвітньої 

стратегії: визначення потреби самоосвіти, формулювання відповідного запиту, 

планування, визначення засобів та методів реалізації, впровадження плану, контроль та 

корекція.  

 

Тема 8. Реалізація індивідуальної програми самоосвіти. 

Зміст теми. Розробка індивідуальної програми самоосвіти та її реалізація (поняття 

про різні програми самоосвітньої діяльності, самоаналіз рівня сформованості професійно 

значущих якостей, знань та вмінь особистості, складання програми особистісно-

професійного розвитку на основі даних цього самоаналізу). Складання портфоліо 

індивідуальних досягнень: інструменти діагностики оцінювання особистісно-

професійного розвитку, перелік та опис власних досягнень, відгуки та рекомендації 

викладачів, вправи та тести з самооцінки, вправи на тренування самооцінки та рефлексії 

власних навчальних дій. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні питання формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 

Тема 1. Самоосвіта 
особистості. 
Самоосвітня 

компетентність. Її 
структурні 

компоненти. 

5  2   3       

Тема 2. 
Аксіологічно-
мотиваційна 

основа професійної 
самоосвіти. 

5  2   3       

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

10  4   6       

Змістовий модуль 2. Практична реалізація методів та форм самоосвітньої 
діяльності. 

Тема 3. 
Цілепокладання у 

самоосвітній 
діяльності фахівця. 

5  2   3       

Тема 4. 
Планування, 
технологія та 

техніка самоосвіти. 

5  2   3       

Тема 5. Тайм-
менеджмент. 

5  2   3       
Тема 6. 

Самоконтроль 
самоосвіти. 

5  2   3       

Тема 7. Стратегії та 
стилі самоосвітньої 

діяльності. 

6  2   4       

Тема 8. Реалізація 
індивідуальної 

програми 
самоосвіти. 

9  2  3 4       

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

35  12  3 20       

Усього годин  45  16  3 26       
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5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Самоосвіта особистості. Самоосвітня компетентність. Її 
структурні компоненти. 

2 

2 Аксіологічно-мотиваційна основа професійної самоосвіти. 2 
3 Цілепокладання у самоосвітній діяльності фахівця з кібербезпеки. 2 
4 Планування, технологія та техніка самоосвіти. 2 
5 Тайм-менеджмент. 2 

6 Самоконтроль самоосвіти. 2 
7 Стратегії та стилі самоосвітньої діяльності. 2 

8 Реалізація індивідуальної програми самоосвіти. 2 
Разом навчальних годин 16 

 
6. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом не передбачено. 
 

7. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Самоосвіта особистості. Самоосвітня компетентність. Її 
структурні компоненти. 

3 

2 Аксіологічно-мотиваційна основа професійної самоосвіти. 3 
3 Цілепокладання у самоосвітній діяльності фахівця з кібербезпеки. 3 
4 Планування, технологія та техніка самоосвіти. 3 
5 Тайм-менеджмент. 3 

6 Самоконтроль самоосвіти. 3 
7 Стратегії та стилі самоосвітньої діяльності. 4 

8 Реалізація індивідуальної програми самоосвіти. 4 
Разом навчальних годин 26 

 

8. Індивідуальне завдання 

№ Назва  Кількість 
годин  

1 Індивідуальна програма самоосвітньої діяльності.  3 
Разом навчальних годин 3 

 
9. Методи  контролю 

Методи контролю та розподіл балів, що отримують студенти. 
Опитування.  

Усний індивідуальний і фронтальний контроль.  

Письмовий індивідуальний і фронтальний контроль.  
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Виконання комплексних контрольних завдань.  

Взаємоконтроль (взаємооцінювання).  

Самоконтроль (самооцінка). 

З метою виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу спецкурсу доцільно 

використовувати наступні форми контролю:  

Попередній контроль спрямований на виявлення знань, вмінь і навичок студентів з 

предмету чи розділу, який буде вивчатися.  

Поточний контроль здійснюється у під час практичних занять з метою перевірки 

засвоєння попереднього матеріалу і виявлення прогалин у знаннях. 

Підсумковий контроль проводиться в кінці курсу і передбачає перевірку рівня 

засвоєння знань протягом вивчення спецкурсу.  

Тестування та самостійна робота   
Змістовий 
модуль №1 

Змістовий модуль № 2 Інд. 
завд. 

тест Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 25 25 100 
5 5 5 5 5 5 10 10 

 
10. Оцінювання знань студентів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Самоосвіта та професійний 
успіх” включає наступні матеріали:  

1. Програма. 
2. Робоча програма навчальної дисципліни. 
3. Пакети контрольних завдань для перевірки знань студентів з дисципліни. 
4. Контрольний тест з дисципліни.   
5. Методичні рекомендації для викладачів. 
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12. Рекомендована література 

Основна 

1. Бех І. Виховання особистості: [підручн.] / Бех І. Д. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.  

2. Блинова В.Л., Блинова Ю.Л. Психологические основы самопознания и 

саморазвития: учебно-методическое пособие. - Казань: ТГГПУ, 2009. – 222с. 

3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред.. В. Г. Кремень. – 

К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1004 с.  

4. Занюк С. Психология мотивации. – Киев: Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. 

5. Зборовский Г. Е. Самообразование – парадигма ХХІ века / Г. Е. Зборовский, Е. А. 

Щуклина // Высшее образование в России. – 2003. – №5. – С.25-32.  

6. Зеер Э. Компетентностный подход к модернизации профессинального 

образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование сегодня. – 2003. – №4. 

– С. 23-30. 

7. Мельник С. Концептуальні основи організації професійної підготовки майбутніх 

фахівців із кібербезпеки. / С. Мельник // Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – 308 с., с. 79-88. 

8. Чеботарева Е. С. Информационные технологии в развитии самообразовательной 

компетентности студентов / Е. С. Чеботарева. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступу: http://ito.edu.ru/2008/Kursk/II.html  

Додаткова 

1. Бібік Н. М. Компетентнісна освіта – від теорії до практики / Н. М. Бібік, 

І. Г. Єрмаков, О. В. Овчарук. – К. : Плеяда, 2005. – 120 с. 

2. Бухлова Н. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої 

компетентності учнів : метод. матеріал. / Н. Бухлова. – К. : Видав. дім „Шкіл. 

світ” : Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с.  

3. Головатый Н. Ф. Учись учиться: учеб.-метод. разработка / Н. Ф. Головатый; 

Межрегиональная академия управления персоналом. – К.: МАУП, 2000. – 76 с.  

4. Ермолаева Б. А. Учить учиться / Б. Ермолаева. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 93с. 

5. Здібності, творчість, обдарованість : теорія, методика, результати досліджень / за 

ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. − Житомир, Вид-во ПП Рута, 2007. − 320 с. 

6. Калугин Ю. Е. Виды самообразования / Ю. Е. Калугин // Дополнит. образование. 
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– 2003. – № 2. – С.17–20. 

7. Кук М. Эффективный тайм-менеджмент. Как рационально спланировать своё 

рабочее и свободное время / М. Кук, пер. с англ. К. Давыдовой. – М., 2003. – 336 

с.  

8. Майборода В. Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх 

9. компетентних фахівців вищої школи України / В. Майборода // Вища освіта 

України – 2012. – № 4. – С. 31–36. 

10. Eilam, B. and Aharon, I. (2003), „Students planning in the process of self-regulated 

learning”, Contemporary Educational Psychology, Vol. 28, pp. 304-34.  
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Додаток Г.1. 
 

Діагностика потреби в пошуках відчуттів (М. Цукерман) 

Методика використовується для дослідження рівня потреби у відчуттях різного 
роду. Пошук нових відчуттів має велике значення для людини, оскільки стимулює емоції і 
уяву, розвиває творчий потенціал і в кінцевому рахунку веде до особистісного зростання. 
Піддослідним пропонується ряд тверджень, об'єднаних в пари. З кожної пари необхідно 
вибрати одне твердження, яке людина вважає найбільш характерним для себе. 

Тестовий матеріал 
1 а) Я б вважав за краще роботу, що вимагає численних роз'їздів, подорожей. 
б) Я б вважав за краще працювати на одному місці. 
 
2 а) Мене підбадьорює свіжий, прохолодний день. 
б) У прохолодний день я не можу дочекатися, коли потраплю додому. 
 
3 а) Мені не подобаються всі тілесні запахи. 
б) Мені подобаються деякі тілесні запахи. 
 
4 а) Мені не хотілося б пробувати який-небудь наркотик, який міг би чинити на мене 

незнайоме вплив. 
б) Я спробував би який-небудь з незнайомих наркотиків, що викликають 

галюцинації. 
 
5 а) Я б вважав за краще жити в ідеальному суспільстві, де кожен безпечний, 

надійний і щасливий. 
б) Я б вважав за краще жити в невизначені, неясні дні нашої історії. 
 
6 а) Я не можу винести їзду з людиною, яка любить швидкість. 
б) Іноді я люблю їздити на машині дуже швидко, так як знаходжу це збудливим. 
 
7 а) Якби я був продавцем-комівояжером, то волів би твердий оклад, а не відрядну 

зарплату з ризиком заробити мало або нічого. 
б) Якби я був продавцем-комівояжером, то я волів би працювати відрядно, так як у 

мене була б можливість заробити більше, ніж сидячи на окладі. 
 
8 а) Я не люблю сперечатися з людьми, чиї погляди різко відрізняються від моїх, 

оскільки такі спори завжди нерозв'язні. 
б) Я вважаю, що люди, які не згодні з моїм поглядом, більше стимулюють, ніж люди, 

які згодні зі мною. 
 
9 а) Більшість людей витрачають в цілому занадто багато грошей на страхування. 
б) Страхування - це те, без чого не може дозволити собі обійтися жодна людина. 
 
10 а) Я б не хотів опинитися загіпнотизованим. 
б) Я б хотів спробувати виявитися загіпнотизованим. 
 
11 а) Найбільш важлива мета в житті - жити на повну котушку і взяти від неї стільки, 

скільки можливо. 
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б) Найбільш важлива мета в житті - знайти спокій і щастя. 
 
12 а) У холодну воду я входжу поступово, давши собі час звикнути до неї.  
б) Я люблю відразу пірнути або стрибнути в море або холодний басейн. 
 
13 а) У більшості видів сучасної музики мені не подобаються безладність і 

дисгармонійність. 
б) Я люблю слухати нові і незвичайні види музики. 
 
14 а) Найгірший соціальний недолік - бути грубим, невихованим людиною,  
б) Найгірший соціальний недолік - бути нудною людиною, занудою. 
 
15 а) Я віддаю перевагу емоційно-виразних людей, навіть якщо вони дещо не 

врівноважені. 
б) Я більше віддаю перевагу людей спокійних, навіть "відрегульованих". 
 
16 а) У людей, що їздять на мотоциклах, повинно бути, є якась несвідома потреба 

заподіяти собі біль, шкоду. 
б) Мені б сподобалося водити мотоцикл або їздити на ньому. 
 
КЛЮЧ 
1а, 2а, 36,46, 56, 66, 76, 86, 9а, 106, 11а, 126, 136, 146, 15а, 166. 
 
Обробка та інтерпретація результатів 
Кожна відповідь, яка співпала з ключем, оцінюється в один бал. 

Отримані бали підсумовуються, а сума збігів є показником рівня потреби у 
відчуттях. 

Від 11 до 16 балів - високий рівень потреби у відчуттях. Це означає 
наявність потягу, можливо безконтрольного, до нових, які „лоскочуть нерви” 
враженнь, що часто може провокувати випробуваного на участь у 
ризикованих авантюрах і заходах. 

Від 6 до 10 балів - середній рівень потреби у відчуттях. Він свідчить про 
вміння контролювати такі потреби, поміркованості в їх задоволенні. Або, 
кажучи іншими словами, про відкритість новому досвіду, з одного боку, і про 
стриманість і розсудливість у необхідні моменти життя - з іншого. 

Від 0 до 5 балів - низький рівень потреб у відчуттях. Це означає 
присутність передбачливості й обережності, що перешкоджає отриманню 
нових вражень (і інформації) від життя. Випробуваний з таким показником 
віддає перевагу стабільності і впорядкованості перед невідомим і 
неочікуваним житті. 
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Додаток Г.2. 

Діагностика прийняття інших 

Вільям Фей 

Інструкція.  

Уважно прочитайте (прослухайте) твердження питальника. Якщо ви 

вважаєте, що згодні з даними твердженнями і воно відповідає вашому 

уявленню про себе та інших людей, то відзначте ступінь вашої згоди з ним, 

використовуючи запропоновану шкалу:  

5 – практично завжди; 4 – часто; 3 – іноді; 2 – випадково; 1 – дуже рідко.  

Питальник.  

1. Людей досить легко ввести в оману.  

2. Мені подобаються люди, з якими я знайомий(а).  

3. У наш час люди мають дуже низькі моральні принципи.  

4. Більшість людей думають про себе тільки позитивно, рідко 

звертаючись до своїх негативних якостей.  

5. Я відчуваю себе комфортно практично з будь-якою людиною . (*)  

6. Все, про що люди говорять в наш час, зводиться до розмов про 

фільми, телебачення та інших речах подібного роду.  

7. Якщо хто-небудь почав робити послугу іншим людям, то вони відразу 

ж перестають поважати його.  

8. Люди думають тільки про себе.  

9. Люди завжди чим-небудь незадоволені і шукають що-небудь нове.  

10. Примхи більшості людей дуже важко витерпіти.  

11. Людям точно необхідний сильний і розумний лідер.  

12. Мені подобається бути на самоті, далеко від людей.  

13. Люди не завжди чесно ведуть себе з іншими людьми.  

14. Мені подобається бути з іншими людьми. (*)  

15. Більшість людей не розумні і непослідовні.  
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16. Мені подобається бути з людьми, чиї погляди відрізняються від моїх. 

(*)  

17. Кожен хоче бути приємним для іншого. (*)  

18. Частіше всього люди незадоволені собою.  

Ключ до методики діагностиці прийняття інших обробка 

результатів. 

Підраховується сума балів, набрана в тесті, за судження позначені (*) 

бали підраховуються у зворотному порядку, тобто:  

5 відповідає 1; 4 - 2; 3 - 3; 2 - 2 і 1 - 5.  

Інтерпретація результатів тесту.  

60 балів і більше - високий показник прийняття інших;  

45-60 балів – середній показник прийняття інших з тенденцією до 

високого;  

30-45 балів – середній показник прийняття інших з тенденцією до 

низького;  

30 балів і менше – низький показник прийняття інших. 
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Додаток Д. 

Методика „Ціннісні орієнтації” М. Рокича 

Інструкція.  

Ознайомтесь зі списком цінностей, в якому кожній цінності слід 

присвоїти ранговий номер за порядком значущості для Вас як принципів, 

якими Ви керуєтесь у Вашому житті. 

Список А (термінальні цінності): 

1. активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя); 

2. життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, які можна 

досягти життєвим досвідом); 

3. здоров’я (фізичне і психічне); 

4. цікава робота; 

5. краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і в 

мистецтві); 

6. любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною); 

7. матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів); 

8. наявність хороших і вірних друзів; 

9. суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів по 

роботі); 

10. пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної 

культури, інтелектуальний розвиток); 

11. продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил та здібностей); 

12. розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне 

вдосконалення); 

13. розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність 

обов’язків); 

14. свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках); 

15. щасливе сімейне життя; 
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16. щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, 

всього народу, людства в цілому); 

17. творчість (можливість творчої діяльності); 

18. впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

протиріч, сумнівів). 

Список Б (інструментальні цінності): 

1. акуратність (охайність), вміння тримати в порядку речі, порядок у 

справах; 

2. вихованість (гарні манери); 

3. високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання); 

4. життєрадісність (почуття гумору); 

5. старанність (дисциплінованість); 

6. незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче); 

7. непримиренність до недоліків у собі та інших; 

8. освіченість (широта знань, висока загальна культура); 

9. відповідальність (почуття обов'язку, вміння тримати своє слово); 

10. раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, приймати обдумані, 

раціональні рішення); 

11. самоконтроль (стриманість, самодисципліна); 

12. сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів; 

13. тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед 

труднощами); 

14. терпимість, толерантність (до поглядів і думок інших, вміння 

вибачати іншим їхні помилки та омани); 

15. широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші 

смаки, звичаї, звички); 

16. чесність (правдивість, щирість); 

17. ефективність у справах (працелюбність, продуктивність в роботі); 

18. чуйність (дбайливість). 
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Аналізуючи ієрархію цінностей, слід звернути увагу на їх угруповання 

випробуваним у змістовні блоки по різних підставах. Так, наприклад, 

виділяються „конкретні” і „абстрактні” цінності, цінності професійної 

самореалізації й особистого життя і т. д. Інструментальні цінності можуть 

групуватися в етичні цінності, цінності спілкування, цінності справи; 

індивідуалістичні і конформістські цінності, альтруїстичні цінності; цінності 

самоствердження і цінності прийняття інших і т. д. Це далеко не всі 

можливості суб’єктивного структурування системи ціннісних орієнтацій. 

Психолог повинен спробувати вловити індивідуальну закономірність. 

Якщо не вдається виявити жодної закономірності, можна припустити 

несформованість у респондента системи цінностей або навіть нещирість 

відповідей. 
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Додаток Е.1. 

Методика визначення емоційності 

В. Суворова 

Призначення: діагностика інтегрального показника емоційності 

Інструкція: Дайте, будь ласка, відповідь на питання тесту. Варіанти: 

„Так” або „Ні” 

ТЕСТ 
1. Чи можете ви сильно почервоніти, зніяковівши, або від сорому так, що самі 

відчуваєте, що щоки палають і сльози навертаються на очі?  
2. Чи доводилося вам бліднути від страху або засмучення?  
3. Чи часто ви ніяковієте, чи властива вам сором'язливість?  
4. Чи легко ви плачете від образи, нещастя, співпереживання або навіть від радості? 

Чи можуть у вас виникнути сльози від естетичного задоволення, коли слухаєте музику, 
читаєте вірші?  

5. Чи пробиває вас піт в неприємній або важкій обстановці?  
6. Чи спостерігається у вас сухість у роті при сильному хвилюванні? Чи сідає у вас 

при цьому голос?  
7. У моменти сильного хвилювання або збентеження чи не відчуваєте ви скутості 

кінцівок, коли ноги стають негнучкими, „ходульними” або „ватяними” і підкошуються?  
8. Чи не помічали ви тремтіння пальців рук при сильному хвилюванні або сумні, чи 

не буває у вас внутрішнього тремтіння і ознобоподібного стану ( „мороз по шкірі”)?  
9. Ви дійсно перед кожним виступом так хвилюєтеся, що вам здається, що ви все 

забули?  
10. Чи можете ви під час відповіді на іспиті, публічного виступу втратити думку, 

розгубитися і замовкнути?  
11. Чи часто ви роздратовані і обурюєтеся? Чи можете, розсердившись на дитину, 

зопалу покарати його?  
12. Чи властиво вам сваритися з близькими, якщо ви бачите несправедливість їх 

вчинків? Чи часто при цьому справа закінчується вашими сльозами, зневірою і каяттям?  
13. Ви дійсно не можете відключитися від неприємностей і прикростей, не думати 

про них і поганий настрій цілком володіє вами тривалий час?  
14. У моменти хвилювання або збентеження ви стаєте зайво метушливі?  
15. При хвилюванні у вас виникають болі в області сонячного сплетіння? 
 
Обробка та інтерпретація результатів тесту  
 
Ключ до тесту  
За кожну відповідь „Так” нараховується 1 бал. 
Інтерпретація результатів тесту 
Чим більше балів набирає опитуваний, тим більше його емоційність. 
• від 0 до 5 балів – емоційність низька,  
• від 6 до 10 балів – середня,  
• від 11 балів та вище – высокая.  
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Додаток Е.2. 
 

Методика оценки эмоционально-волевых качеств 
В. Шапарь, А. Тимченко, В. Швидченко (Мовою оригіналу) 

 
Инструкция. Дайте, пожалуйста, ответ на вопросы теста. 
 
1. Как долго вы переживаете случившийся конфликт? 

 а) очень долго, б) по-разному; в) быстро забываю. 
2. Становится ли вам страшно во время сильной грозы?  
  а) всегда; б) не знаю; в) иногда; г) никогда. 
3   Часто ли вы вздрагиваете при неожиданных и резких сигналах?  
  а) очень часто; б) часто; в) редко; г) очень редко. 
4. Всегда ли вы умеете подчинить себя достижению намеченной 

цели, проявляете настойчивость и упорство? 
  а) очень редко, б) редко; в) часто, г) очень часто. 
5. Всегда ли вам удается сохранять спокойствие и правильно 

действовать в острых и неожиданных ситуациях? 
  а) нет; б) очень редко; в) редко, г) всегда. 
6. Часто ли бывает так, что вы действуете сразу без колебаний? 

  а) никогда не действую так; б) прежде чем действовать 
подумаю, в) чаще всего действую без колебаний; г) всегда действую без 
колебаний. 

7. Наблюдаете ли вы у себя повышенное настроение? 
  а) нет; б) иногда, в) часто; г) очень часто 
8. Проявляете ли вы осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой обстановке? 
  а) всегда; б) часто, в) иногда; г) никогда.  
9. Легко ли вы ориентируетесь в опасных и напряженных условиях?  
  а) с трудом; б) бывает трудно; в) легко; г) очень легко.  
10. Всегда ли вы готовы длительное время подвергать свою жизнь 

опасностям и лишениям? 
  а) нет; б) никогда; в) почти всегда; г) всегда. 
 
Шкала балльной оценки психологических качеств 

Сумма ответов 
вариантов „в”, 

„г” 
10-8 7-6 5-4 3-2 1-

0 
Баллы 5 4 3 2 1 

Уровень развития психологических качеств оценивается следующим 
образом. 56 — отлично развито качество, 46 — хорошо развито качество, 36 
— удовлетворительно развито качество, 26 — плохо развито качество, 16 — 
очень плохо развито качество. 
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Додаток Ж.1. 

Питальник „Мотивація досягнення успіху” (Т. Елерс) 

 

Інструкція: Вам пропонується 41 твердження. Кожне з них підтвердіть 

відповіддю „так” у разі згоди чи „ні”, якщо ви не погоджуєтесь з ним.  

 

1. Коли існує вибір між двома варіантами, то його краще зробити 

швидше, ніж відкласти на невизначений час.  

2. Я легко дратуюсь, коли помічаю, що не можу повністю виконати 

завдання.  

3. Коли я працюю, це виглядає так, ніби я все ставлю на карту.  

4. Коли виникає проблемна ситуація, я найчастіше приймаю рішення 

одним з останніх.  

5. Коли в мене немає справ два дні поспіль, я втрачаю спокій.  

6. В деякі дні мої успіхи нижче середніх.  

7. Я більш суворий по відношенню до себе, ніж до інших.  

8. Я більш доброзичливий, ніж інші.  

9. Коли я відмовляюсь від складного завдання, я потім суворо 

засуджую себе, оскільки знаю, що я міг би досягти успіху в цій справі.  

10. В процесі роботи мені потрібні невеликі перерви для відпочинку.  

11. Старанність – це не моя основна риса характеру.  

12. Мої досягнення в роботі не завжди однакові.  

13. Мене більше приваблює інша робота, ніж та, якою я займаюсь 

зараз.  

14. Осуд стимулює мене сильніше, ніж похвала.  

15. Я знаю, що мої друзі вважають мене розумною людиною.  

16. Перешкоди роблять мої рішення більш твердими.  

17. В мене легко викликати честолюбство.  

18. Коли я працюю без натхнення, це зазвичай помітно.  

19. Виконуючи певну роботу, я не розраховую на допомогу інших.  
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20. Іноді я відкладаю те, що повинен був зробити зараз.  

21. Потрібно покладатися тільки на самого себе.  

22. В житті існує мало речей, важливіших за гроші.  

23. Завжди, коли мене очікує виконання складної справи, я не можу 

думати ні про що інше.  

24. Я менш честолюбний, ніж інші люди.  

25. В кінці відпустки я зазвичай радію, що скоро почну працювати.  

26. Коли я дійсно схильний до виконання роботи, я роблю її краще і 

кваліфікованіше, ніж інші.  

27. Мені легше і простіше спілкуватися з людьми, які можуть 

наполегливо працювати.  

28. Коли в мене немає справ, я почуваюсь невпевнено.  

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, ніж 

іншим.  

30. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюсь роботи це 

найкращим чином.  

31. Мої друзі іноді вважають мене ледачим.  

32. Мої успіхи в якійсь мірі залежать від моїх колег.  

33. Безглуздо протидіяти волі керівника.  

34. Іноді не знаєш, яку роботу доводиться виконувати.  

35. Коли щось не виходить, я стаю нетерплячим.  

36. Я зазвичай звертаю мало уваги на свої досягнення.  

37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота приносить більше 

результатів, ніж робота інших.  

38. Багато справ, за які я беруся, я не доводжу до кінця.  

39. Я заздрю людям, які не завантажені роботою.  

40. Я не заздрю тим, хто прагне до влади та положення.  

41. Коли я впевнений, що стою на правильному шляху, то для 

доведення власної правоти я готовий вжити надзвичайні заходи.  

Дякуємо за відповіді! 
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Ключ питальника Т. Елерса. Розрахунок значень. 

По 1 балу нараховується за відповідь „ТАК” на питання: 2-5, 7-10, 14-

17, 21, 22, 25-30, 32, 37, 41 

і „НІ” – на наступні: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 і 39. 

Відповіді на питання 1, 11, 12, 19, 23, 33-35 і 40 не враховуються. 

Підраховується загальна сума балів. 

Інтерпретація методики мотивації до успіху (норми тесту Елерса): 

Чим більша сума балів, тим вище рівень мотивації до досягнення 

успіху. 

Від 1 до 10 балів - низька мотивація до успіху; 

від 11 до 16 балів - середній рівень мотивації; 

від 17 до 20 балів - помірно високий рівень мотивації; 

більше 21 бала - дуже високий рівень мотивації до успіху. 

Дослідження показали, що люди, помірно сильно орієнтовані на успіх, 

вважають за краще середній рівень ризику. Ті ж, хто боїться невдач, віддають 

перевагу малому або, навпаки, занадто великий рівень ризику. Чим вище 

мотивація людини до успіху - досягненню мети, тим нижче готовність до 

ризику. При цьому мотивація до успіху впливає і на надію на успіх: при 

сильній мотивації до успіху, надії на успіх зазвичай скромніший, ніж при 

слабкій мотивації до успіху. 

До того ж, людям, мотивованим на успіх і мають великі надії на нього, 

властиво уникати високого ризику. 

Ті, хто сильно мотивований на успіх і мають високу готовність до 

ризику, рідше потрапляють в нещасні випадки, ніж ті, які мають високу 

готовність до ризику, але високу мотивацію до уникнення невдач. І навпаки, 

коли у людини є висока мотивація до уникнення невдач (орієнтація на 

захист), то це перешкоджає мотиву до успіху - досягненню мети. 
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Додаток Ж.2. 

Методика вивчення мотивації професійної діяльності К. Замфір (в 

модифікації А. Реана) 

Інструкція. Прочитайте наведені мотиви професійної діяльності і 

надайте оцінку по значущості для Вас за п’ятибальною шкалою.  

 

1 2 3 4 5 

в дуже 
незнач-
ній мірі 

в 
достатньо 
незначній 

мірі 

в 
невеликій, 

але й в 
немалень-

кій мірі 

в 
достатньо 
великій 

мірі 

в дуже 
великій 

мірі 

1. Грошовий заробіток      
2. Прагнення до кар’єрного 
зросту       
3. Прагнення уникнути 
критики з боку керівника і 
колег  

     

4. Прагнення уникнути 
можливих покарань або 
неприємностей  

     

5. Потреба у досягненні 
соціального престижу і 
поваги з боку інших  

     

6. Задоволеність від самого 
процесу і результату роботи       
7. Можливість найбільш 
повної самореалізації саме в 
цій діяльності  

     

 

Обробка. Показники внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої 

позитивної мотивації (ЗПМ) и зовнішньої негативної мотивації (ЗНМ) слід 

розраховувати згідно з ключами:  

ВМ = (оцінка пункту 6 + оцінка пункту 7)/2  

ЗПМ = (оцінка п.1 + оцінка п.2 + оцінка п.5)/3  

ЗНМ = (оцінка п. З + оцінка п. 4)/2  

Показником прояву кожного типу мотивації є число (можливо, 

дробове) в межах від 1 до 5.  
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Інтерпретація. Мотиваційний комплекс особистості є типом 

співвідношення між собою трьох видів мотивації: ВМ, ЗПМ и ЗНМ.  

До найкращих, оптимальних мотиваційних комплексів належать такі 

сполучення: 

ВМ > ЗПМ > ЗНМ і ВМ = ЗПМ > ЗНМ.  

Незадовільним мотиваційним комплексом є тип ЗНМ > ЗПМ > ВМ. 

Слід також враховувати наскільки сильно один тип мотивації 

переважує інший за ступенем прояву.  
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Додаток З. 

Тест „Готовність до саморозвитку”  

(Т. Ратанова, Н. Шляхта). 

Інструкція. Прочитайте уважно наведені твердження та оцініть, 
наскільки кожне з них справедливе щодо вас. Якщо твердження правильне, 
то навпроти нього поставте знак "+", якщо ні - знак "-". 

Питання 

1. У мене з'являється бажання більше дізнатися про себе. 

2. Я вважаю, що нема потреби щось змінювати в собі. 

3. Я впевнений(на) у своїх силах. 

4. Я вірю, що все задумане мною здійсниться. 

5. У мене немає бажання знати свої плюси і мінуси. 

6. У своїх планах я частіше сподіваюся на талан, ніж на себе. 

7. Я можу краще й ефективніше працювати. 

8. Я можу змусити себе і змінити себе, коли буде потрібно. 

9. Мої невдачі багато в чому пов'язані з невмінням виконувати 
задумане. 

10. Мене цікавить думка інших щодо моїх якостей і можливостей. 

11. Мені важко самостійно реалізувати задумане і виховувати себе. 

12. У будь-якій справі я не боюсь невдач і помилок. 

13. Мої якості й уміння відповідають вимогам моєї професії. 

14. Обставини сильніші за мене, навіть коли я дуже хочу щось зробити. 

Опрацювання результатів. Бажано готових відповідей під час 
опрацювання не виправляти. Навпроти кожного із 14 номерів завдань 
поставте значення ключа. Будьте уважні: його слід писати в дужках. 
Значення ключа за кожним твердженням: 1(+), 2(-), 3(4-), 4(+), 5(-), б(-), 
7(+), 8(+), 9(+), 10(+), 11(-), 12(+), 13(-), 14(-). 

Підрахуйте кількість збігів ваших відповідей зі значенням ключа. 

Щоб визначити величину вашої готовності пізнати себе, потрібно 
підрахувати кількість збігів за твердженнями 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13. 
Максимальне значення готовності "знати себе" (скорочено ГЗС) може 
становити 7 балів. 
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У такий самий спосіб знайдіть значення готовності "можу 
самовдосконалюватися" (ГМС), підраховуючи кількість збігів за 
твердженнями 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14. Максимальне значення ГМС - 7 балів. 

Для порівняння ваших результатів через місяць і більше запишіть у 
свій записник результати ГЗС і ГМС. 

Аналіз результатів. Отримані значення перенесіть на графік (рис. 1): по 
горизонталі відкладіть величину ГЗС, а по вертикалі - ГМС. За двома 
координатами позначте на графіку точку, яка міститься в одному з квадратів 
- А, Б, В, Г, що відповідає вашому стану в цей час: А - можу 
самовдосконалюватися, але не хочу знати себе; Б - хочу знати себе і можу 
самовдосконалюватися; В -- не хочу знати себе і не можу змінюватися; Г - 
хочу знати себе, але не можу себе змінювати. 

 
Якщо точка, яка відповідає вашому стану, розміщена у: 

1. А „Можу самовдосконалюватися”, але „Не хочу знати себе”;  

2. Б „Хочу знати себе” та „Можу змінитися”;  

3. В „Хочу себе знати”, „Але не можу себе змінити”;  

4. Г „Не хочу знати себе” та „Не хочу самовдосконалюватися”. 
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Додаток И.1. 

ХАКЕР – герой чи злодій? 

 

1) Чому ви обрали спеціальність „Кібербезпека”? 

2) Охарактеризуйте термін „хакер” трьома словами. 

3) Чи потрібно студенту спеціальності „Кібербезпека” знати 

технологію хакерських атак. Чому так або ні? 

4) Чи потрібно студенту спеціальності „Кібербезпека” знати технології 

злому банківських систем? Чому так або ні? 

5) Чи вважаєте ви можливим заробити гроші завдяки злому інформації? 

6) Чи допускаєте ви можливість вчинення протиправних дій для помсти 

кривднику? 

7) Як ви охарактеризуєте рівень своїх знань про правові норми 

діяльності фахівців з кібербезпеки? Жодних/Базовий/Достатній 

8) Поставте ці дії у порядку зростання серйозності злочину: 

- використання інформації з вікіпедії для написання реферату (з 

посиланням на джерело) 

- злом електронного журналу для виправлення оцінки 

- використання реферату з інтернету в якості своєї роботи 

- скачування аудіофайлів для власного використання 

- зараження університетського комп’ютера вірусом 

- злом банківської системи безпеки та переведення грошей на свій 

рахунок 

- хакерська атака в рамках кібервійни, наприклад, знеструмлення 

цілого міста 

9) Ким Ви бачите себе після закінчення університету? 

 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток И.2. 

Морально-етичний кодекс фахівця з кібербезпеки 

Інструкція. Дайте відповіді „ТАК” чи „НІ” на питання: 

1. Чи можливо передавати інформацію, отриману у професійній 

діяльності, третій стороні без відома клієнта? 

2. Чи допускаєте ви можливість використання інтелектуальної 

власності інших осіб у професійній діяльності?  

3. Чи потрібно доповідати відповідним особам або органам про 

підозрілу діяльність інтернет спільнот або комерційних клієнтів? 

4. Чи допускаєте ви можливість працювати над проектом, не маючи 

необхідних компетентностей? 

5. Чи допускаєте ви можливість використання в роботі „піратського” 

програмного забезпечення? 

6. Чи допускаєте ви використання професійних знань для фінансових 

„махінацій”? 

7. Чи можливо спеціалісту з кібербезпеки займатися зловмисним 

хакерством? 

8. Чи допускаєте ви можливість участі у організації „Чорних шляп”? 

9. Чи завжди потрібен дозвіл клієнта перед тестуванням систем на 

вразливість? 

10.  Чи потрібно документувати свої професійні дії?  
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Додаток К. 
Анкета 

„Рівень сформованості самоосвітньої компетентності  

майбутніх фахівців з кібербезпеки” 

Мета: з’ясувати рівень сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх фахівців з кібербезпеки.  

Інструкція: Дайте, будь-ласка, відповіді на питання: 

 Питання  так ні частково не знаю 

1. Чи важлива самоосвітня діяльність в 

вашому майбутньому професійному 

житті? 

    

2. Чи замислюєтесь ви про свою 

професійну самоосвіту? 

    

3. Чи часто ви здійснюєте самоосвітню 

діяльність? 

    

4. Чи можете ви трансформувати вашу 

самоосвітню діяльність залежно від 

мінливих умов? 

    

5. Чи ефективна ваша самоосвітня 

діяльність? 

    

6.  Чи знаєте ви (якщо так, то чи 

користуєтеся), яке програмне 

забезпечення ви можете 

використовувати для самоосвітньої 

діяльності? Назвіть його. 

    

7.  Чи цікавитесь ви новинами у 

професійній сфері? 

    

8. Чи здатні ви дати самооцінку вашої 

самоосвітньої діяльності? 

    

9. Напишіть 5 слів або словосполучень,  
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які у вас асоціюються із поняттям 

„самоосвітня діяльність”. 

10. Допишіть речення: „Для мене 

самоосвіта – це…” 

 

11. Які труднощі у вас виникають під час 

особистісного та професійного 

саморозвитку? 

 

12. Які вміння, на вашу думку, важливі 

для сучасного фахівця? 

 

 

Дякуємо за відповіді. 
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Додаток Л. 
 

Опис рівнів сформованості прагматичного критерію за 

показником уміння реалізовувати методи СД відповідно до професійних 

та особистісних потреб 

Шановні викладачі! 

Надайте оцінку рівнів сформованості уміння реалізовувати методи 

самоосвітньої діяльності наступних студентів згідно даного опису. 

Високий Студент часто демонструє вміння правильно визначати 
сутність проблеми та наявність потрібних інтелектуальних 
ресурсів. Рівень сформованості інтелектуальних умінь (синтез, 
аналіз, узагальнення, систематизація тощо) дає змогу набувати 
знання завдяки власним спостереженням та дослідженням. 
Студент може обрати адекватний метод для вирішення 
пізнавального завдання. Студент демонструє ефективне 
застосування знань на практиці, для вирішення 
міжпредметних завдань. 

Середній  Студент часто демонструє вміння виявляти проблему, 
визначати (із сторонньою допомогою) потрібні для її 
розв’язання знань, уміння та навички. Рівень сформованості 
інтелектуальних умінь (синтез, аналіз, узагальнення, 
систематизація тощо) дає змогу набувати знання завдяки 
власним спостереженням та дослідженням. Студент не має 
значних труднощів при застосуванні знань на практиці та для 
вирішення конкретних професійних завдань. Студент може 
(зазвичай із допомогою викладача) обрати адекватний метод 
для вирішення пізнавальної потреби. 

 

Низький  

У студента часто виникають труднощі із визначенням сутності 
проблеми. Він/вона  не повною мірою усвідомлює 
співвідношення потрібних знань, умінь і навичок з наявними. 
Студент володіє недостатнім рівнем сформованості вмінь 
набувати знання власними спостереженнями. Студент має 
проблем із використанням інтелектуальних вмінь (синтез, 
аналіз, узагальнення, систематизація тощо) для вирішення 
пізнавальних завдань. Студент має значні труднощі при 
застосуванні знань на практиці та для вирішення конкретних 
професійних завдань. Студент часто не може обрати 
адекватний метод для вирішення пізнавальної потреби. 

  



296 
 

Додаток М. 
Оцінювання володіння студентами  

інформаційно-комунікаційними засобами під час навчальної та 

самоосвітньої діяльності 

Шановні викладачі! 
Просимо вас виступити експертами та оцінити ступінь сформованості у 

студентів компетентностей володіння ІКТ та вміння працювати з різними 

джерелами інформації. Для цього виберіть варіант відповіді, що найбільш 

відповідає дійсності.  

Прізвище, ініціали студента / Спеціальність 
_____________________________________________________ 

1. Чи знає, де, коли потрібно (або ні) використовувати технічні 

засоби в професійній діяльності? 

�Так  �Ні �Іноді 

2. Чи знайомий/а з основними програмами та апаратними засобами, 

що підвищують продуктивність роботи? 

�Так  �Ні � Іноді 

3. Чи володіє інформацією про ресурси Інтернет, що потрібні для 

подальшого набуття знань з із спеціальності „Кібербезпека” та для 

подальшого професійного зростання? 

�Так  �Ні � Іноді 

4. Чи знайомий/а із пріоритетними напрямками державної політики 

Уряду України стосовно сфери їх професійної діяльності? 

�Так  �Ні � Іноді 

5. Чи володіє глибокими знаннями з вашого курсу і здатністю 

застосовувати їх гнучко та в різних ситуаціях? 

�Так  �Ні � Іноді 

6. Чи легко долає складності під час організації самоосвітньої 

діяльності в аудиторії? 

�Так  �Ні � Іноді 
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7. Чи проявляє самостійність рід час створення, реалізації і контролю 

за виконанням планів і пошуку рішення в ході навчального процесу? 

�Так  �Ні � Іноді 

8. Чи використовує специфічне програмне забезпечення або нові 

засоби ІКТ в галузі кібербезпеки? 

�Так  �Ні � Іноді 

9. Чи вміє користуватися мережними ресурсами для того, щоб знайти 

допомогу, отримувати інформацію та спілкуватися з експертами під час 

навчального процесу? 

�Так  �Ні � Іноді 

10. Чи володіє навичками та знаннями використання мереж для 

доступу до інформації, зв’язку з однодумцями та колегами поза навчальним 

закладом для подальшого професійного зростання?  

�Так  �Ні � Іноді 

11. Чи здатний/а брати участь у розробці, реалізації та запровадженні 

виробничих програм, пов’язаних із професійною діяльністю? 

�Так  �Ні � Іноді 

12. Чи приймає участь у створенні інформаційних співтовариств знань 

для безперервного набуття знань? 

�Так  �Ні � Іноді 

13. Чи має схильність до експериментування і безперервн. навчання? 

�Так  �Ні � Іноді 

14. Чи використовує ІКТ для створення професійних співтовариств 

знань? 

�Так  �Ні � Іноді 

15. Чи легко долає труднощі із використанням різних джерел 

інформації під час пошуку рішення проблеми? 

�Так  �Ні � Іноді 

Дякуємо за участь у проведенні дослідження 
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Додаток Н. 

„Готовність працювати з інформацією  

та інформаційними джерелами”  

(модифіковані та об’єднані методики Є.В. Коротаєвої та Дж. МакКензі) 

Ціль: Виявити рівень готовності студента до роботи з інформацією та 

інформаційними джерелами.  

Хід проведення: Викладачу пропонується визначити на оціночній 

шкалі бали, які відповідають рівню сформованості у студента тих чи інших 

характеристик. При цьому бал „3” відповідає проміжне положення між 

парами характеристик, яке відповідає положенню „інколи”.  

Інструкція для викладача: уважно прочитайте кожну характеристику 

та відзначте на оціночній шкалі рівень готовності студента до роботи з 

інформацією або інформаційними джерелами.  

 
Характеристика готовності 

студента до роботи з 

інформацією або 

інформаційними джерелами 

Оціночна шкала Характеристика труднощів 

студента до роботи з 

інформацією або 

інформаційними джерелами 

Легко концентрує увагу на 

інформаційному об’єкті 

5 4 3 2 1 З труднощами концентрує 

увагу на інформаційному 

об’єкті 

Уміє формулювати 

інформаційний запит 

5 4 3 2 1 З труднощами формулює 

інформаційний запит 

Уміє оцінити адекватність 

джерела інформації запиту 

5 4 3 2 1 З труднощами оцінює 

адекватність джерела 

інформації запиту 

Уміє ініціювати та 

ефективно вести бесіду з 

обговорення змісту 

прочитаного тексту або 

іншого інформаційного 

джерела 

5 4 3 2 1 Негативно ставиться до 

ситуацій, коли потрібно 

підтримувати бесіду зі змісту 

прочитаного тексту або іншого 

інформаційного джерела 
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Уміє отримувати 

інформацію, якої бракує, за 

допомогою питань 

5 4 3 2 1 Уникає ситуацій, які потре-

бують звернення до викладача 

або студентів для отримання 

інформації, якої бракує. 

Усвідомлено читає, 

визначаючи головні думки, 

підтекст та контекст, 

встановлює логічні зв’язки 

тощо 

5 4 3 2 1 Читає механічно (труднощі з 

розумінням головної думки, 

розумінням підтексту та 

контексту, встановленням 

логічних зв’язків тощо) 

Ефективно користується 

домашньою та громадською 

бібліотекою, книгою, 

комп’ютером для пошуку 

потрібного джерела 

(фрагменту) інформації 

5 4 3 2 1 З труднощами користується 

домашньою та громадською 

бібліотекою, книгою, 

комп’ютером для пошуку 

потрібного джерела 

(фрагменту) інформації 

Уміє визначати тему, сюжет 

та ключові слова 

інформаційного джерела 

5 4 3 2 1 З труднощами визначає тему, 

сюжет та ключові слова 

інформаційного джерела 

Легко включає отриману 

інформацію у загальну 

роботу або інший 

інформаційний блок 

5 4 3 2 1 З труднощами включає 

отриману інформацію у 

загальну роботу або інший 

інформаційний блок 

Легко концентрується при 

опрацюванні електронних 

інформаційних джерел, не 

відволікаючись на 

„інформаційний шум” 

5 4 3 2 1 З труднощами концентрується 

при опрацюванні електронних 

інформаційних джерел, 

відволікаючись на 

„інформаційний шум” 

Уміє реферувати знайдену 

інформацію, виділяючи 

головне 

5 4 3 2 1 З труднощами реферує 

знайдену інформацію, не 

будучи здатним опрацювати її 

та виділити головне 

Уміє організувати знайдену 

інформацію для подальшого 

доступу до неї 

5 4 3 2 1 З труднощами організує 

знайдену інформацію, з 

проблематичним подальшим 
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доступом до неї 

Уміє цілісно об’єднати 

інформацію з різних джерел  

5 4 3 2 1 З труднощами об’єднує 

інформацію з різних джерел, 

залишаючи її фрагментарною 

На основі знайденої 

інформації створює 

оригінальний інформаційний 

продукт 

5 4 3 2 1 Має труднощі із створенням 

оригінального інформаційного 

продукту на основі знайденої 

інформації, презентуючи 

продукт інших 

 

Обробка даних: Підсумкова сума балів за кожним студентом виявляє 

його рівень готовності до роботи з інформацією та інформаційними 

джерелами. 

Інтерпретація отриманих даних: 

Рівень готовності працювати з інформацією та 

інформаційними джерелами 

Сума балів 

Високий рівень 56 – 70 

Середній рівень 31 – 55 

Низький рівень 14 – 30 
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Додаток П. 

Тест на самоорганізованість до самоосвіти [116] 

 

Шановний студенте, цей тест допоможе Вам розібратися, чи 

достатньо у Вас волі до самоорганізації, щоб зайнятися самоосвітою.  

Інструкція: дайте відповіді на питання. 

1. Чи є у вас головні, основні цілі в житті, до досягнення яких ви 

прагнете?  

А. У мене є такі цілі.  

Б. Хіба потрібно мати якісь цілі? Адже життя таке мінливе.  

В. У мене є головні цілі, і я підпорядковую своє життя їх досягненню.  

Г. Цілі у мене є, але моє життя, діяльність не сприяє їх досягненню.  

2. Чи складаєте ви план справ на тиждень, день, використовуючи 

для цього щоденник, календар в мобільному телефоні і т. п.?  

А. Так.  

Б. Ні.  

В. Не можу сказати ані „так”, ані „ні”, оскільки тримаю головні справи 

в голові, а план на поточний день - в голові або на аркуші паперу.  

Г. Намагався складати план в тижневику, але потім зрозумів, що це 

нічого не дає.  

3. Чи вичитуєте ви себе за невиконання намічених на день, 

тиждень планів?  

А. Вичитую, якщо не виконав їх з власної вини, через лінощі або 

неповороткість.  

Б. Вичитую, незважаючи на суб'єктивні або об'єктивні причини.  

В. Зараз і так всі лають один одного, навіщо ж ще і себе вичитувати.  

Г. Дотримуюся такого принципу: що вдалося зробити сьогодні - добре, 

а що не вдалося - виконаю, можливо, іншим разом.  

4. Як ви ведете свою телефонну записну книжку?  
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А. Я господар своєї записної книжки, як хочу, так і веду записи. Якщо 

знадобиться чийсь номер телефону, знайду обов'язково.  

Б. Часто змінюю записні книжки з номерами телефонів, записи веду 

довільно.  

В. Записи веду „за настроєм”. Вважаю, що був би записаний номер та 

ім'я, а якою мовою, прямо чи криво - це не має особливого значення.  

Г. Використовую загальноприйняту систему, відповідно до алфавітом 

записую прізвище, ім'я, номер телефону, якщо потрібно, то і додаткові 

відомості.  

5. Вас оточують різні речі, якими ви часто користуєтеся. Як вони 

розташовані у вашій кімнаті, на вашому столі?  

А. Кожна річ лежить там, де їй хочеться.  

Б. Кожній речі - своє місце.  

В. Періодично наводжу лад. Потім кладу речі, куди доведеться. Через 

якийсь час знову наводжу лад.  

Г. Вважаю, що дане запитання не має ніякого відношення до 

самоорганізації.  

6. Чи можете ви в кінці дня сказати, де, скільки і з яких причин 

вам довелося марно втрачати час?  

А. Можу сказати про кількість втраченого часу.  

Б. Можу сказати про місце, де було марно втрачено час.  

В. Якби втрачений час чогось коштував, я б його рахував.  

Д. Добре уявляю собі, де скільки часу втратив і чому, намагаюся 

скоротити втрати часу в таких же ситуаціях в майбутньому.  

7. Які ваші дії, коли на діловій зустрічі починається переливання з 

пустого в порожнє?  

А. Пропоную звернути увагу на суть запитання.  

Б. Будь-які збори - це поєднання повного та порожнього. І нічого тут не 

поробиш.  

В. Занурююся в „небуття”.  
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Г. Починаю займатися своїми справами.  

Д. Тихо і непомітно намагаюся піти.  

8. Припустимо, вам належить виступити з доповіддю. Чи будете ви 

приділяти увагу не лише змісту, але і тривалості доповіді, а також 

варіантам доповіді в залежності від часу (на 10 хв., На 20 хв.)?  

А. Буду приділяти найсерйознішу увагу змісту доповіді. Якщо доповідь 

буде цікавою, дадуть час закінчити.  

Б. Приділю увагу змісту, тривалості та варіантам доповіді.  

9. Чи намагаєтеся ви використовувати буквально кожну хвилину 

для виконання задуманого?  

А. Намагаюся, але в мене не завжди все виходить (занепад сил, 

настрою, немає бажання і т. д.).  

Б. Не прагну до цього, тому що вважаю, що не потрібно бути 

дріб'язковим щодо часу.  

В. Навіщо старатися, якщо час все одно не обженеш?  

Г. Намагаюся і намагаюся, незважаючи ні на що.  

10. Як ви фіксуєте надані вам доручення, завдання, прохання?  

А. Записую в тижневику або в мобільному, що потрібно виконати і до 

якого терміну.  

Б. У тижневику записую лише найважливіші доручення, прохання. 

Дрібниці намагаюся запам'ятати.  

В. Намагаюся запам'ятати доручення, завдання, прохання, так як це 

тренує пам'ять. Однак пам'ять мене часто підводить.  

Г. Нехай пам'ятає про завдання той, хто їх дає. Якщо доручення 

потрібне, про нього не забудуть і нагадають мені.  

11. Спізнюєтеся ви на зустрічі, збори?  

А. Приходжу раніше на 5-7 хв.  

Б. Приходжу вчасно до початку зборів.  

В. Як правило, спізнююся з різних причин.  

Г. Завжди спізнююся, хоча намагаюся прийти вчасно.  
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Д. Якби мені розповіли, як не спізнюватися, я б навчився не 

запізнюватися.  

12. Яке значення ви надаєте своєчасності виконання завдань, 

доручень, прохань?  

А. Своєчасність - один з найважливіших показників мого вміння 

працювати, хоча мені дещо завжди не вдається виконати вчасно.  

Б. Завжди краще трохи затягнути виконання завдання.  

В. Виконую завдання в доручений термін.  

Г. Ініціатива карається. Своєчасність виконання - вірний шанс 

отримати нове завдання.  

13. Припустимо, ви пообіцяли щось, але обставини змінилися так, 

що виконати обіцянку досить важко. Як ви вчините?  

А. Повідомлю людині про зміну обставин і про те, що не можу 

виконати обіцянку.  

Б. Намагатимусь сказати людині, що обставини змінилися і виконати 

обіцянку важко, але не треба втрачати надії на обіцяне.  

В. Буду намагатися виконати обіцянку, але якщо не зроблю - не біда, я 

ж рідко не стримував обіцянок.  

Г. Виконаю обіцяне не зважаючи ні на що.  

Номер 

запитання 

А Б В Г Д 

1 4 0 6 2 - 

2 6 0 3 2 - 

3 4 6 0 1 - 

4 1 0 0 6 - 

5 0 6 2 0 - 

6 2 1 0 4 6 

7 6 0 0 6 3 

8 4 6 - - - 
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9 4 0 0 6 - 

10 6 3 1 0 - 

11 6 6 0 1 0 

12 3 0 6 0 - 

13 4 3 0 6 - 

 

Оцінка результатів  

72-78 балів  

Ви організована людина. Єдине, що вам можна порадити - прагніть до 

великої мети і все вийде. Ви майже досягнули межі впорядкованості у 

вашому житті. Головна небезпека - стати педантичним занудою. Намагайтеся 

цього уникнути.  

61-71 бал  

Ви вважаєте прагнення до порядку і організованість частиною свого 

„Я”. Це надає вам перевагу перед тими безтурботними людьми, які діють по 

ситуації. Зберігайте зібраність і обов'язково досягнете будь-якої мети в житті.  

менше 61 балів  

Порядок у вашому житті трапляється лише моментами. У вас немає 

чіткої системи самостійної організації. Тому постарайтеся проаналізувати 

свої дії, техніку особистої роботи, витрати часу, і ви обов'язково побачите 

свої резерви. Використовуйте свою волю і завзятість, намагайтеся долати 

себе. 
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Додаток Р. 

Опис рівнів сформованості організаційного критерію за 

показником наявності умінь планувати СД. 

Шановні викладачі! 

Надайте оцінку рівнів сформованості умінь здійснювати планування СД 

наступних студентів згідно даного опису. 

 

Низький  Відсутність умінь визначати та утримувати цілі СД відповідно до 
професійних та особистих потреб, прогнозувати результати, недостатній 
рівень сформованості вмінь практичного застосування засобів та методів 
СД, несистематичний характер роботи, стихійність організації 
самоосвітньої діяльності, відсутність самостійності у плануванні 
самоосвітньої діяльності, наявність зайвих кроків під час вирішення 
завдань самоосвіти, нездатність розробити алгоритм СД та спроектувати 
досягнення результату, невідповідність наявних результатів 
запланованим, часта потреба в зовнішній допомозі організувати СД 

Середній Наявність нестійких вмінь визначати та утримувати цілі СД відповідно 
до професійних та особистих потреб, прогнозувати результати, середній 
рівень сформованості вмінь практичного застосування засобів та методів 
СД, але труднощі з вибором найбільш ефективного для досягнення 
визначеної цілі, потреба в зовнішньому коригуванні та контролі цього 
вибору, випадки недоцільного використання часу, у більшості випадків 
систематичний характер роботи, деякі утруднення при організації СД, 
значний рівень самостійності у плануванні СД, мінімальна кількість 
недоцільних кроків під час вирішення завдань самоосвіти, часткові 
навички розробки алгоритму СД та проектуванні досягнення результату, 
мінімальна невідповідність наявних результатів запланованим, 
фрагментарна потреба в зовнішній допомозі організувати СД 

Високий Сформованість умінь визначати та утримувати цілі СД відповідно до 
професійних та особистих потреб, прогнозувати результати, володіння 
вміннями практичного застосування різноманітних засобів та методів 
СД, чіткість та адекватність уявлення кінцевого результату, 
систематичний характер планування СД, наявність власних стратегій та 
програм самоосвіти, відсутність зайвих кроків під час вирішення завдань 
самоосвіти, адекватний контроль співвідношення результатів із 
завданнями, навички розробки алгоритму СД, вміння створити проект 
досягнення результату, самостійність під час організації СД 
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Додаток С. 

Питальник „Стильова саморегуляція поведінки людини” 

(В. Моросанова, Є. Коноз) 
Інструкція 

Пропонуємо Вам ряд висловлювань про особливості поведінки. 

Послідовно прочитавши кожне висловлювання, оберіть одну з чотирьох 

можливих відповідей: „Вірно”, „Мабуть, вірно”, „Мабуть, невірно”, 

„Невірно” і поставте хрестик у відповідній графі на листі відповідей. 

Не пропускайте жодного висловлювання. Пам’ятайте, що не може бути 

гарних чи поганих відповідей, тому що це не випробування Ваших 

здібностей, а лише виявлення індивідуальних особливостей Вашої поведінки. 

1. Свої плани на майбутнє люблю розробляти в найменших деталях. 

2. Люблю всякі пригоди, можу йти на ризик. 

3. Намагаюся завжди приходити вчасно, але проте часто спізнююся. 

4. Дотримую девізу „Вислухай пораду, але зроби по-своєму”. 

5. Часто покладаюся на свої здібності орієнтуватися по ходу справи і не 

прагну заздалегідь представити послідовність своїх дій. 

6. Навколишні відзначають, що я недостатньо критичний до себе і своїх 

дій, але сам я це не завжди помічаю. 

7. Напередодні контрольних чи іспитів у мене звичайно з'являлося 

почуття, що не вистачило 1 - 2 днів для підготовки. 

8. Щоб почувати себе впевнено, необхідно знати, що чекає на тебе 

завтра. 

9. Мені важко себе змусити що-небудь переробляти, навіть якщо якість 

зробленого мене не влаштовує. 

10. Не завжди помічаю свої помилки, частіше це роблять люди, що 

мене оточують. 

11. Перехід на нову систему роботи не заподіює мені особливих 

незручностей. 
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12. Мені важко відмовитися від прийнятого рішення навіть під впливом 

близьких мені людей. 

13. Я не відношу себе до людей, життєвим принципом яких є „Сім разів 

відміряй, один раз відріж”. 

14. Не виношу, коли мене опікують і за мене щось вирішують. 

15. Не люблю багато розмірковувати про своє майбутнє. 

16. У новому одязі часто відчуваю себе ніяково. 

17. Завжди заздалегідь планую свої витрати, не люблю робити 

незапланованих покупок. 

18. Уникаю ризику, погано справляюся з несподіваними ситуаціями. 

19. Моє відношення до майбутнього часто змінюється: то планую 

райдужні плани, то майбутнє здається мені похмурим. 

20. Завжди намагаюся продумати способи досягнення мети, перш ніж 

почну діяти. 

21. Волію зберігати незалежність навіть від близьких мені людей. 

22. Мої плани на майбутнє звичайно реалістичні, і я не люблю їх 

змінювати. 

23. У перші дні відпустки (канікул) при зміні образу життя завжди 

з'являється почуття дискомфорту. 

24. При великому обсязі роботи неминуче страждає якість результатів. 

25. Люблю зміни в житті, зміну обстановки і образу життя. 

26. Не завжди вчасно помічаю зміни обставин і через це терплю 

невдачі. 

27. Буває, що наполягаю на своєму, навіть коли не упевнений у своїй 

правоті. 

28. Люблю дотримуватись заздалегідь наміченого на день плану. 

29. Перш ніж з’ясовувати відносини: намагаюся уявити собі різні 

способи подолання конфлікту. 

30. У випадку невдачі завжди шукаю, що ж було зроблено невірно. 
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31. Не люблю посвячувати кого-небудь у свої плани, рідко дотримуюсь 

порад інших 

32. Вважаю розумним принцип: спочатку треба втягнутись в бій, а 

потім шукати засоби для перемоги. 

33. Люблю помріяти про майбутнє, але це скоріше фантазії, чим 

реальність. 

34. Намагаюся завжди враховувати думку товаришів про себе і про 

свою роботу. 

35. Якщо я зайнятий чимось важливим для себе, то можу працювати в 

будь-якій обстановці. 

36. В очікуванні важливих подій прагну заздалегідь представити 

послідовність своїх дій при тому чи іншому розвитку ситуації. 

37. Перш ніж узятися за справу, мені необхідно зібрати докладну 

інформацію про умови її виконання і супутні обставини. 

38. Рідко відступаюся від початої справи. 

39. Часто допускаю недбале ставлення до своїх зобов’язань у випадку 

втоми і поганого самопочуття. 

40. Якщо я вважаю, що прав, то мене мало хвилює думка навколишніх 

про мої дії. 

41. Про мене говорять, що я „розкидаюсь”, не умію відокремити 

головне від другорядного. 

42. Не вмію і не люблю заздалегідь планувати свій бюджет. 

43. Якщо в роботі не удалося домогтися якості, що влаштовує мене, 

прагну переробити, навіть якщо навколишнім це не важливо. 

44. Після вирішення конфліктної ситуації часто думкою до неї 

повертаюся, ще раз перевіряю дії і результати. 

45. В незнайомій компанії почуваю себе невимушено, нові люди мені 

звичайно цікаві. 

46. Звичайно різко реагую на заперечення, намагаюся думати і робити 

все по-своєму. 
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Шкала „Планування”: 

Так – 1,8,17,22,28,31,36. Ні – 15,42. 

Шкала „Моделювання”: 

Так – 11,37. Ні – 3,7,19,23,26,33,41. 

Шкала „Програмування”: 

Так – 12,20,25,29,38,43. Ні – 5,9,32. 

Шкала „Оцінки результатів”: 

Так – 30,44. Ні – 6,10,13,16,24,34,39. 

Шкала „Гнучкості”: 

Так – 2,11,25,35,36,45. Ні – 16,18,23. 

Шкала „Самостійності”: 

Так – 4,12,14,21,27,31,40,46. Ні – 34. 

Шкала „Загального рівня саморегуляції”: 

Так – 1,2,4,8,11,12,14,17,20,21,22,25,27,28,29,30,31,35,36,37,38,40,43, 

44,45,46. 

Ні – 3,5,6,7,9,10,13,15,16,18,19,23,24,26,32,33,34,39,41,42. 
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Додаток Т.  

Діагностична методика визначення індивідуальної міри  

вияву рефлексивності  

(А. Карпов, В. Пономарьова) 

Інструкція: Вам потрібно дати відповіді на декілька тверджень 

питальника. У бланку відповідей номера питання проставте, будь ласка, 

цифру, відповідну варіанту Вашої відповіді:  

1 – абсолютно невірно;  

2 – невірно;  

3 – мабуть невірно;  

4 – не знаю;  

5 – мабуть вірно;  

6 – вірно;  

7 – цілком вірно.  

Не замислюйтеся довго над відповідями. Пам’ятайте, що правильних 

або неправильних відповідей в цьому випадку бути не може. Перша 

відповідь, яка прийшла в голову і є вірною.  

Текст питальника 
1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довго думаю про неї, хочу її з кимось 

обговорити.  

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають я можу відповісти перше, що 
прийшло в голову.  

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити у справі, я зазвичай в думках 
планую майбутню розмову.  

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відвернутися від думок про 
нього.  

5. Коли я роздумую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені буває 
цікаво раптом пригадати, що послужило початком ланцюжка думок.  

6. Приступаючи до важкого завдання, я прагну не думати про майбутні труднощі.  

7. Головне для мене — уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають 
другорядне значення.  

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною.  

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи.  
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11. Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не склав план.  

12. Я вважаю за краще діяти, а не роздумувати над причинами своїх невдач.  

13. Я досить легко ухвалюю рішення стосовно дорогої покупки.  

14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, уточнюю 
деталі, розглядаю всі варіанти.  

15. Я хвилююся про своє майбутнє.  

16. Думаю, що в більшості ситуацій треба діяти швидко, керуючись першою 
думкою, що прийшла в голову.  

17. Деколи я ухвалюю необдумані рішення.  

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, приводячи все нові 
і нові аргументи в захист своєї точки зору.  

19. Якщо відбувається конфлікт, то, роздумуючи над тим, хто в нім винен, я в 
першу чергу починаю з себе.  

20. Перш ніж ухвалити рішення, я завжди стараюся все ретельно обдумати і 
зважити.  

21. У мене бувають конфлікти тому, що я деколи не можу передбачити, якої 
поведінки чекають від мене оточуючі.  

22. Буває, що, обдумуючи розмову з іншою людиною, я ніби в думках веду з нею 
діалог.  

23. Я прагну не замислюватися над тим, які думки і відчуття викликають в інших 
людях мої слова і вчинки.  

24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов'язково подумаю, в яких 
словах це краще зробити, щоб її не образити.  

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли займаюся 
іншими справами.  

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе винним.  

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане.  

 
Ключ до методики 

Методика містить 27 тверджень, з яких15 є прямими (номери питань: 1, 3, 4, 5, 9, 
10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Решта 12 – зворотних тверджень, що необхідно 
враховувати при обробці результатів, коли для отримання підсумкового балу 
підсумовуються в прямих питаннях цифри, відповідні відповідям випробовуваних, а в 
зворотних – значення, замінені на ті, що виходять при інверсії шкали відповідей.  

Всі пункти групуються в чотири групи:  

1) ретроспективна рефлексія діяльності (РРД) – номери тверджень: 1, 4, 5, 12, 17, 
18, 25, 27;  

2) ситуативна рефлексія (СРД) – твердження : 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 26;  

3) рефлексія майбутньої діяльності (РМД) –3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20;  
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4) рефлексія спілкування і взаємодії з іншими людьми (РС) – номери запитань: 8, 
9,19, 21, 22, 23, 24, 26. 

Перевід тестових балів в стени 

Стени 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тесто-
ві 

бали 

80 і  

ниж-
че 

80- 

100 

100- 

107 

108- 

113 

114- 

122 

123- 

130 

131- 

139 

140- 

147 

148- 

156 

157- 

171 

171 і 

вище 

 

Результати методики рівні чи більші за 7 стенів, свідчать про високорозвинену 
рефлексивність. Результати в діапазоні від 4 до 7 стенів визначаються як індикатори 
середнього рівня рефлексивності. Показники менше 4-х свідчать про низький рівень 
рефлексивності. 
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Додаток У. 

Оцінка рівня здатності до самоуправління 

(За методикою В. І. Андрєєва, М. П. Лукашевича) 

 

Інструкція: Уважно ознайомтеся зі змістом запитання й виберіть, будь 

ласка, один із запропонованих варіантів відповіді: 1, 2 або 3.  
1.1. Причини своїх невдач я бачу в тому, що недостатньо правильно оцінюю свої 

здатності й можливості (1 – дуже часто; 2 – часто; 3 – рідко).  

1.2. Я відчуваю потребу, використовуючи тестові й інші методики, більш глибоко 

пізнати себе, свої творчі, професійні, управлінські здатності, а також інші особистісні 

якості (1 – дуже рідко; 2 – періодично; 3 – досить часто).  

1.3. Я думаю, що непогано розбираюся в людях, не гірше тих, хто має психологічну 

освіту (1 – думаю, що ні; 2 – коли як; 3 – так).  

1.4. Моя поведінка й мої вчинки часто бувають непередбачені навіть для мене 

самого (1 – так; 2 – коли як; 3 – немає).  

2.1. Я знаю, чого хочу і як цього можна домогтися у найближчі два-три роки (1 – 

мої плани й бажання часто міняються; 2 – мої плани й бажання навряд кардинально 

зміняться; 3 – я точно знаю, чого хочу і як цього досягти).  

2.2. Мої друзі вважають мене людиною цілеспрямованою (1 – ні; 2 – деякі; 3 – так).  

2.3. Для мене характерна наполегливість і завзятість у досягненні мети (1 – 

скоріше, ні; 2 – коли як; 3 – так).  

2.4. Мої судження й думки часто не збігаються з думкою колективу (1 – рідко; 2 – 

періодично; 3 – часто).  

3.1. Для мене характерна посидючість і висока працездатність (1 – скоріше, ні; 2 – 

коли як; 3 – так).  

3.2. Я ретельно планую свої справи на день, тиждень, місяць, рік (1 – ні; 2 – коли 

як; 3 – так).  

3.3. Друзі вважають мене досить відповідальною людиною (1 – скоріше, ні; 2 – 

деякі; 3 – так).  

3.4. Я намагаюсь раціонально й з користю для справи розподіляти свій час (1 – мені 

це не вдається; 2 – вдається іноді; 3 – найчастіше вдається).  

4.1. Друзі вважають мене людиною рішучою і енергійною (1 – скоріше, ні; 2 – 

деякі; 3 – так).  



315 
 

4.2. Мені подобаються люди ділові й раціональні (1 – скоріше, ні; 2 – коли як; 3 – 

так).  

4.3. Мені здається, що я людина одержима (1 – ні; 2 – іноді так; 3 – так).  

4.4. Здається, все, що я планую, то в основному виконую (1 – найчастіше ні; 2 – 

коли як; 3 – так).  

5.1. Друзі вважають мене людиною самостійною і незалежною (1 – думаю, що ні; 2 

– деякі; 3 – так).  

5.2. Багато справ у нашому колективі робляться за моєї ініціативи (1 – дуже рідко; 2 

– іноді; 3 – дуже часто).  

5.3. Я дотримуюся точки зору, що ініціатива карна, тобто якщо ти щось 

запропонуєш, то тобі ж це доручать зробити. Тому зі своїми ідеями краще не 

„висовуватися” (1 – думаю, що це так; 2 – коли як; 3 – немає).  

5.4. Мої колеги по роботі вважають мене людиною відповідальною і обов’язковою 

(1 – думаю, що ні; 2 – хто як; 3 – так).  

6.1. Усе, що я роблю, я волію робити не поспішаючи, акуратно і якісно (1 – не 

завжди; 2 – коли як; 3 – це для мене характерно).  

6.2. Друзі вважають мене людиною дисциплінованою і точною (1 – думаю, що ні; 2 

– деякі; 3 – так).  

6.3. Мені часто не вистачає самокритичності (1 – так; 2 – іноді; 3 – немає).  

6.4. Мені подобається робота, що вимагає скрупульозності й точності виконання (1 

– так; 2 – коли як; 3 – я здатний і на таку роботу).  

7.1. Мені здається, що при оцінці себе (1 – я найчастіше недооцінюю свої здібності; 

2 – я найчастіше переоцінюю свої здатності; 3 – я оцінюю свої здатності досить правильно 

й об’єктивно).  

7.2. Я часто ловлю себе на тому, що виконую роботу, що для мене (1 – не зовсім 

цікава за своїм характером; 2 – доставляє багато труднощів; 3 – цікава й творча).  

7.3. Мої педагоги вважали (уважають), що я вчився (1 – значно нижче своїх 

здатностей; 2 – трохи нижче своїх здібностей; 3 – відповідно до своїх здібностей).  

7.4. Я думаю, що в житті я домігся би значно більше, якби (1 – ставив і розв’язував 

більш складні завдання; 2 – проявляв більше енергії й сили волі; 3 – не заважав збіг 

обставин).  

8.1. Мої друзі й близькі вважають, що я людина з розвиненим самонавіянням (1 – 

так; 2 – точно не знаю; 3 – ні).  

8.2. У випадку конфлікту або стресової ситуації мені вдається відтягтися від 

неприємностей (1 – далеко не відразу; 2 – коли як; 3 – порівняно швидко).  
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8.3. Мій настрій змінюється (1 – різко й часто; 2 – залежно від обставин; 3 – не 

часто).  

8.4. Приступаючи до нового виду діяльності (1 – я повільно входжу в роботу; 2 – я 

щораз по-різному входжу в роботу; 3 – я порівняно швидко входжу в курс справ).  

9.1. Я опановую нові види діяльності (1 – порівняно повільно; 2 – коли як; 3 – 

порівняно швидко).  

9.2. Виконуючи роботу, я намагаюся (1 – зробити її якнайшвидше; 2 – зробити її як 

можна якісніше; 3 – удосконалити способи й методи її виконання).  

9.3. Що я думаю щодо самоосвіти й саморозвитку (1 – це для мене важка проблема; 

2 – це важка проблема, але яку можна вирішити і я намагаюся це зробити; 3 – цій 

проблемі я постійно приділяю багато уваги).  

9.4. Читаючи літературу, я віддаю перевагу (1 – читати більше художньої 

літератури; 2 – читати більше спеціальної літератури; 3 – різноманітити її список).  

 

Обробка результатів рівня здатності до самоуправління 

Номер обраного варіанта являє собою відповідну кількість набраних 

балів. Підрахуйте набрані вами бали й визначте відповідній сумі балів рівень 

ваших здатностей до самоуправління за наведеною далі таблицею.  

Номер 

варіанта 

Рівень здатностей до самоуправління Сума балів 

1 Дуже низький 36-44 

2 Низький  45-52 

3 Нижче середнього 53-60 

4 Трохи нижче середнього 61-68 

5 Середній 69-76 

6 Ледве вище за середній 77-84 

7 Вище за середній 85-92 

8 Високий  93-100 

9 Дуже високий 101-108 
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 Додаток Ф.1. 

Анкета 1 

Шановні студенти! 

 Уважно прочитайте питання й оберіть із відповідей ті, які в більшій 

мірі відображають Вашу точку зору. 

 

1. На якому курсі університету Ви навчаєтесь?  

2. Чи подобається Вам майбутня професія? 

1) Так 

2) Ні 

3) Не знаю  

3. Що вплинуло на ваше бажання отримати спеціальність фахівця з 

кібербезпеки? 

 1) порада батьків або друзів 

 2) престижність і важливість професії 

 3) рейтинг дозволяв вступ саме на цю спеціальність     

 3) інше 

  4. Назвіть мету Вашого навчання в університеті.  

1) отримати престижну спеціальність  

2) отримати диплом про вищу освіту  

3) реалізація внутрішнього потенціалу 

4) саморозвиток в процесі навчання  

5) інша мета 

7. Чи плануєте Ви після отримання вищої освіти працювати за фахом?  

1) так 

2) ні 

3) не впевнений  
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Додаток Ф.2. 

Визначення рівня самооцінки здатності до самовдосконалення  

(за методикою М. Лукашевича) 

 

Інструкція: Заповніть, будь-ласка, бланк. При відповіді на запитання 

необхідно обрати тільки один варіант. 

 

Бланк для визначення рівня самооцінки здатності до 

самовдосконалення. 

№ Запитання Варіанти відповідей 

немає частко

во 

так 

1 Чи знаєте ви що-небудь про принципи, методи, 

правила самоосвіти, самовиховання, саморозвиток 

особистості? 

   

2 Чи маєте ви серйозне прагнення до самоосвіти, 

самовиховання, саморозвитку своїх особистих 

якостей, здібностей? 

   

3 Чи відзначають друзі й знайомі ваші успіхи в 

самоосвіті, самовихованні, саморозвитку? 
   

4 Чи випробовуєте ви прагнення глибше пізнати 

самого себе, свої творчі здібності? 
   

5 Чи маєте ви свій ідеал і чи спонукає він вас до 

самоосвіти, самовиховання, саморозвитку? 
   

6 Чи часто ви замислюєтесь про причини своїх 

промахів і невдач? 
   

7 Чи здатні ви до швидкого самостійного оволодіння 

новими видами діяльності, наприклад, до 

самостійного вивчення іноземної мови? 

   

8 Чи здатні ви продовжувати вирішувати важке 

завдання, якщо перші 2 год. не дали очікуваного 

результату? 
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9 Чи ведете ви щоденник, де плануєте своє життя (на 

рік, на найближчі місяці, тиждень, день) і 

аналізуєте, що із запланованого виконати не 

вдалося й чому? 

   

10 Чи вважають вас ваші друзі людиною здатною до 

подолання труднощів? 
   

11 Чи знаєте ви свої сильні й слабкі якості?    

12 Чи хвилює вас ваше майбутнє?    

13 Чи прагнете ви до того, щоб вас поважали 

найближчі друзі й батьки? 
   

14 Чи здатні ви управляти собою?    

15 Чи здатні ви стримувати себе в конфліктній 

ситуації? 
   

16 Чи прагнете ви виховати в собі силу волі або інші 

якості? 
   

17 Чи домагаєтесь ви того, щоб до вашої думки 

прислухалися? 
   

18 Чи вважаєте ви себе цілеспрямованою людиною?    

19 Чи вважають вас батьки людиною, здатною до 

самоосвіти, саморозвитку? 
   

20 Чи вважають вас вчителі людиною здатною до 

самоосвіти, саморозвитку 
   

21 Чи вважають вас друзі людиною, здатною до 

самоосвіти, саморозвитку? 
   

 

 

Обробка результатів визначення рівня самооцінки здатності до 

самовдосконалення  

Обробіть отримані результати. Підрахуйте кількість отриманих балів, з 

огляду на те, що „Ні” – 1 бал, „Частково” – 2 бали, „Так” – 3 бали.  
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Ключ до обробки результатів визначення рівня самооцінки 

здатності до самовдосконалення 

Рівень розвитку Кількість балів 

Дуже низький 21-28 

Низький  29-32 

Нижче середнього 33-36 

Трохи нижче середнього 37-40 

Середній 41-44 

Ледве вище за середній 45-48 

Вище за середній 49-52 

Високий  53-56 

Дуже високий 57-63 
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Додаток Х. 

Цільова схема самоосвітньої діяльності. 

Постановка цілей 
самоосвітньої 
діяльності  

Чого я прагну? 
Для чого я це роблю? 
Що я хочу змінити в самому собі/чому навчитися? 
Що я здобуду у підсумку? 
Яке значення це має для мого професійного та особистісного 
становлення? 

Зміст самоосвітньої 
діяльності 

Що я потребую (у яких ресурсах) для досягнення визначеної 
цілі самоосвітньої діяльності? (методи, засоби, умови, вчителі, 
навчальні заходи та ін.) 
Яким чином я зможу досягти визначеної цілі? 
Які активні дії потрібно здійснити для реалізації визначеної 
цілі? 

Результати 
самоосвітньої 
діяльності 

Якого результату/стану потрібно досягти? 
Що я матиму у підсумку? 
Якими навичками, вміннями я буду володіти? 

Тривалість реалізації 
цілі 

Як швидко я хотів би досягти своєї цілі? 

Формулювання цілей самоосвітньої діяльності відповідно до освітньої потреби 
майбутнього фахівця з кібербезпеки. 

Проблема 
(освітня 
потреба) 

Ціль Строки 
реалізації 

цілі 

Етапи 
реалізації 

Зміст 
етапів 
/форми 

Результат  Форма 
/продукт 

Перспектива 

1.        
2.        
3.        

 
 

Етапи та постановка цілей самоосвітньої діяльності  

за принципом Еймінгу. 
 

Етап І. Потрібно правильно поставити перед собою мету самоосвітньої діяльності. 
Перший принцип звучить так: мета повинна бути відчутною або візуалізованою, чітко 
сформульованої. При цьому вона не повинна суперечити вже досягнутому успіху та 
повинна бути реальною. Ще одне важливе правило - уникати абстрактних понять і 
заперечень, розпливчастих формулювань, вказувати точні цифри і дати.  

Етап ІІ. Тепер розберемо крок за кроком свою стратегію на шляху до цілі 
самоосвітньої діяльності. 

Крок 1. „Я ...” Описати проблемну ситуацію та чому вам необхідно те, що є вашою 
метою.  

Крок 2. „Я перестану ...” - робити те, що робить вас нещасливим. Усунення причин 
нещастя - це Ваші завдання. 
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Крок 3. „Натомість я буду ...” Зроблю щось корисне та реальне, що змінить моє 
життя на краще. 

Крок 4. „Я хочу бути таким, як ..." Обов'язково є людина, яка є для вас авторитетом. 

Крок 5. „Я хочу мати такі риси: ...” - перераховуємо ті риси тієї людини, яку (яких) 
ви вказали в попередньому пункті.  

Крок 6. „Я хочу бути більше ...”. Назвіть ті якості, які у Вас вже є, але хотілося б 
розвинути. 

Крок 7. „Якби я отримав всі ці якості, то ...” (Наприклад, „Якщо б я їх отримав, то 
став би більш впевнений в собі, навчився б відстоювати свою точку зору, мене стали б 
більш цінувати на роботі тощо”) 

Крок 8. „Коли я досягну цього, то я відчую ...”. На останній сходинці нашого 
алгоритму Ви відповідаєте на питання "Що станеться, коли я досягну мети? Що я 
відчую?” Коли Ви чітко сформулюєте відповідь на це питання, то отримає одночасно і 
свою фінальну мету - aim. 

Ще раз пройдіться по кожній сходинці, виправте недоліки, допишіть те, що забули 
вказати раніше. Готово? Тепер перейдемо до наступного етапу! 

 

Етап ІІІ. Складання плану і визначення часу на його виконання (3 роки, 5 місяців 
або 21 день і т. д.).  

Далі Ваш план розбивається на декілька періодів-етапів (припустимо, на місяці), а 
ті в свою чергу на більш короткі відрізки (тижні). Останній рівень - складання плану на 
найближчий місяць, на кожний тиждень і, нарешті, на кожен день. Чим докладніше й 
детальніше Ви опишете свої міні-цілі, тим краще. І не забудьте вказати у своєму плані 
санкції за невиконання пунктів і, зрозуміло, заохочення. 

Не полінуйтеся набути „пленер” або тижневик - щодня розписуючи свої плани та їх 
виконання. Це прискорить рух до мети. До того ж букви - це матеріалізація Вашого руху, 
це щось більш конкретне, як договір із самим собою. Структуруйте свої записи, пишіть 
акуратними друкованими літерами.  

Кілька постулатів еймінга: 

• Постійно додавайте щось нове, не зупиняйтеся на досягнутому. 

• Розраховуйте тільки на себе. 

• Усувайте з життя те, що заважає Вашій меті. Робіть це безжально і впевнено. 

• Будьте рішучі! 

• Шукайте креативні рішення. 

• Нагороджуйте себе за кожну нову перемогу. 

• Не бійтеся помилятися. Людина, яка ніколи не помиляється, нічного не досягає. 

• Мисліть позитивно. Ігноруйте невдачі. 

• Звикайте до успіху! Сприймайте його як невід’ємну частину Вашого нового 
життя 
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Додаток Ц. 
Матриця Ейзенхауера [135]. 

 

Матриця Ейзенхауера – це метод ефективного планування робочого 
часу. 

Д. Ейзенхауер – американський президент, державний діяч, мав 
визначні організаторські здібності. Він використовував цей принцип для 
короткострокового планування.  

Згідно цього принципу всі справи на день розставляються за 
пріоритетом за ступенем важливості й терміновості.  

Матриця Ейзенхауера має чотири блоки:  

– категорія А – справи термінові й важливі, які потрібно зробити в 
першу чергу і які вимагають невідкладного втручання;  

– категорія В – справи важливі й нетермінові, але їхнє невчасне 
виконання перенесе їх у категорію А; 

– категорія C – справи неважливі й термінові завдання. Слід не плутати 
їх із завданнями з категорії А: слід розрізняти важливість і терміновість, і 
слід пам’ятати, що вони часто за рахунок терміновості можуть автоматично 
ставати важливими;  

– категорія D – справи не важливі й не термінові.  

Алгоритм використання матриці Ейзенхауера схожий на алгоритм 
методу „АБВГД”. Наприклад, записавши всі завдання та справи на наступний 
день, необхідно їх осмислити, проаналізувати та розподілити за категоріями 
відповідно до їх пріоритетності. Важливо, що не можна переходити до 
завдань з іншого блоку, не виконавши всі завдання з попереднього блоку. 
Також спеціалісти з тайм-менеджменту наголошують, що ефективність цього 
методу підвищується, якщо матриця Ейзенхауера постійно перебуває в полі 
зору користувача цієї матриці, а протягом дня він викреслює виконані 
завдання.  

Працювати з квадратом Ейзенхауера буде зручніше, якщо: 

- Розставити в кожному полі завдання за ступенем 
важливості, пронумерувавши їх латинськими літерами або цифрами. 
Спочатку варто братися за більш термінові і важливі справи; 

- Зосередитися в основному на справах з квадрату 2. Якщо 
справи зі списку не надто термінових, але важливих потраплять в 
квадрат важливих і термінових справ - не страшно. Головне, щоб 
подібне переміщення не стало тенденцією; 
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- Визначити для себе довгострокові цілі і покроково 
розписати завдання для їх досягнення. Завдання розподілити по 
квадратах; 

- Не відволікатися від виконуваного в даний момент 
завдання на перекури, перегляд пошти та інші справи. 

А 
Терміново 

і 
важливо 

В 
НЕ терміново 

і 
важливо 

С 
Терміново 

і 
НЕ важливо 

D 
НЕ терміново 

і 
НЕ важливо 

 

Або 

 Терміново Не 
терміново 

Важливо A B 

Не важливо C D 
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Додаток Ш. 

 

Проективна вправа „Я-реальний” і „Я-ідеальний” 

(за матеріалами М. Марусинець) 

 

Для формування навичок саморефлексії учасникам пропонується 

написати 10 якостей, які вони вважають своїми недоліками (Наприклад, „У 

мене 10 кг зайвої ваги”, „Я жадібний, особливо до книжок”, „Мені ніколи не 

стати…” та ін.). Потім дається завдання переписати ті самі твердження, 

додаючи словосполучення „В ідеалі” (наприклад, „В ідеалі я повинен важити 

на 10 кг менше”, „В ідеалі я щедрий і даю книжки друзям, якщо вони просять 

про це”, „В ідеалі я хороший спеціаліст, не професіонал, зрозуміло, але 

вважаю, що можу ним стати, оскільки… „). Студенти порівнюють свої 

твердження і визначають: чи є серед їх цілей нереальні; чи варто змінити 

деякі ідеальні цілі, якщо так, то чому. 
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