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Анотації:
Розглянуто новий підхід до процесу 
формування особистісних якостей 
студентів з позицій керованої сис-
теми. Представлено об'єкт управ-
ління з підсистемою, що управляє, 
у вигляді відкритої системи. Про-
стежено біфуркаційні явища у на-
вчальному процесі. В експерименті 
брали участь 326 студентів у віці 17-
20 років. Визначена система педа-
гогічних технологій, здатних забез-
печити формування особистісних 
якостей випускника вищого на-
вчального закладу. Визначено, що 
ця система дозволяє у стислі тер-
міни адаптуватися до корпоратив-
ної культури фірми-роботодавця. 
Рекомендується впровадження в 
практику підготовки студентів комп-
лексу спеціальних фітнес-програм. 
Підкреслено, що ці програми спря-
мовані на комплексне досягнення 
показників фізичного розвитку і 
духовного рівня. Зазначено, що ви-
користання синергетичного підходу 
в сучасній практичній діяльності 
вищої школи сприяє збагаченню 
навчально-виховного процесу ме-
тодами педагогічної взаємодії.

Ковалевский С. В., Кошевая Л. В. Управ-
ление процессом формирования лич-
ностных качеств студентов. Рассмотрен 
новый подход к процессу формирования 
личностных качеств студентов с позиций 
управляемой системы. Представлен объ-
ект управления в совокупности с управля-
ющей подсистемой в виде открытой систе-
мы. Отслежено бифуркационные явления 
в учебном процессе. В эксперименте при-
нимали участие 326 студентов в возрасте 
17-20 лет. Определена система педаго-
гических технологий, способных обеспе-
чить формирование личностных качеств 
выпускника высшего учебного заведения. 
Определено, что эта система позволяют 
в сжатые сроки адаптироваться к корпо-
ративной культуре фирмы-работодателя. 
Рекомендуется внедрение в практику под-
готовки студентов комплекса специальных 
фитнесс программ. Подчеркнуто, что эти 
программы направлены на комплексное 
достижение показателей физического раз-
вития и духовного уровня. Отмечено, что 
использование синергетического подхода 
в современной практической деятельно-
сти высшей школы способствует обогаще-
нию учебно-воспитательного процесса ме-
тодами педагогического взаимодействия.

Kowalewskyy S. V., Kosheva L. V. 
Management by the process of forming 
of personality qualities of students. 
The new approach is considered to 
the process of forming of personality 
qualities of students from positions of the 
guided system. A management object is 
presented in an aggregate with a managing 
subsystem as an open system. The 
bifurcation phenomena are watched in an 
educational process. In an experiment took 
part 326 students in age 17-20 years. The 
system of pedagogical technologies, able 
to provide forming of personality qualities 
of graduating student of higher educational 
establishment is certain. It is certain that 
this system allow in the compressed 
terms to adapt oneself to the corporate 
culture of firm-employer. Introduction is 
recommended in practice of preparation of 
students of complex special fitness of the 
programs. Underline, that these programs 
are directed on complex achievement 
of indexes of physical development and 
spiritual level. It is marked that the use of 
synergetics approach in modern practical 
activity of higher school is instrumental in 
enriching of educational educate process 
the methods of pedagogical co-operation.
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Вступ. 1

Найважливішим елементом корпоративної куль-
тури організації є її цінності, те, що вона вважає 
найбільш важливим у своїй діяльності: користь 
суспільству, прибуток, задоволення потреб своїх 
співробітників або щось інше. Це відбивається в де-
кларованих організацією корпоративної місії та основ-
них принципах. Однак з повною впевненістю судити 
про ціннісні орієнтації організації по оголошеним 
принципам неможливо, так як корпоративна культу-
ра організації може бути демонстративною. Цінності 
організації чи її підрозділу або в нашому випадку 
цінності студентської групи тісно пов'язані з трудови-
ми цінностями індивідів. В останніх відбивається, як 
суто особисті (життєві), так і цінності групи і в деякій 
мірі – організації [1, 2, 4, 9, 10, 16, 17].

Процес формування корпоративної культури 
студента вищого технічного навчального закладу 
змістовно повинен розглядатися як робота з формуван-
ня системи певних цінностей, як прийнятих молодим 
фахівцем, так і таких, що декларуються підприємством-
роботодавцем. Більшість дослідників корпоративної 
культури посилаються на неусвідомлювані базові при-
пущення, які визначають зміст її ключових елементів. 
Відсутність здатності випускника вищого навчально-
го закладу сприймати принципи корпоративної куль-
тури підприємства-роботодавця й відповідати їм із по-
чатку своєї трудової діяльності приводить до значних 
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труднощів його адаптації до практичної діяльності в 
ринкових умовах. 

Найважливішим фактором цільового формування 
системи цінностей у структурі особистісних якостей 
студента стає певне поєднання засобів і методів його 
фізичного виховання. Однак у контексті корпоративної 
культури цей фактор вивчений мало й має потребу в 
науковому дослідженні й обґрунтуванні додаткових 
принципів застосування засобів і методів фізичного 
виховання студентів, особливо в умовах зростання 
частки самостійної роботи студентів у навчальних 
планах підготовки фахівців.

Викладене дозволило сформулювати таке 
протиріччя: між об'єктивною потребою сучас-
них підприємств у фахівцях із високим рівнем 
корпоративної культури і недостатністю розробки 
науково-методичного забезпечення освітнього про-
цесу технологіями її формування у студентів вищих 
технічних навчальних закладів. 

Сучасна науково-методична література пропонує 
використовувати системний, особистісно-діяльнісний, 
варіативно-модельований, соціокультурний, 
комунікативний, ситуативний і синергетичний підходи 
[21, 14, 15, 19].

Дотримування принципу самоорганізації й са-
морозвитку націлює суб’єктів на досконале вивчен-
ня процесів саморегуляції діяльності, спілкування, 
взаємодії в закладах освіти, на виявлення тенденцій, 
внутрішніх механізмів й резервів розвитку системи, 
що будується. Важливим є те, щоб системна проекція 
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співпадала з траєкторією виходу системи на аттрак-
тор її еволюції. Тільки в цьому випадку можливі 
резонансні управлінські впливи на систему, процеси 
її самостворення. Керівники й педагоги будь-яких 
закладів освіти в якості орієнтира та зразка обира-
ють модель корпоративної культури, що є пошире-
ною або відомою в країні, але діють вони всупереч 
традиціям загальноприйнятої культури й логіки роз-
витку навчально-виховного процесу у ВНЗ [8, 18, 19]. 
На наш погляд, використання такого підходу призве-
де до зміни їхніх педагогічних поглядів. Вони змо-
жуть звільнити свою свідомість від ідей примусової 
педагогіки та способів прямого впливу на особистість 
студента. Таким чином, використання синергетично-
го підходу в сучасній практичній діяльності вищої 
школи сприяє збагаченню навчально-виховного про-
цесу методами педагогічної взаємодії. Це в свою чер-
гу позитивно вплине на процес розвитку не тільки 
вихованців, а й особистісно-професійне зростання 
викладачів; надасть можливість для розвитку та роз-
криття їхньої неповторної індивідуальності, форму-
вання духовно багатої, морально чистої й емоційно 
сприятливої атмосфери в колективі.

Дослідження проводилося на базі Донбаської 
державної машинобудівної академії, в рамках науково-
дослідної роботи кафедри фізичного виховання «Фор-
мування корпоративних якостей спеціалістів маши-
нобудування засобами фізичного виховання» (номер 
державної реєстрації № 0104U005977). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідження системи педагогічних 

технологій, рекомендованих викладачам вищої школи, 
здатних забезпечити формування таких особистісних 
якостей випускника вищого навчального закладу, які 
дозволили б сформувати систему його устремлінь і 
цінностей, спрямованих на існуючу у фірмі робото-
давця корпоративну культуру співробітників, а також 

адаптуватися до вимог зміни корпоративної культури 
фірми.

Завдання роботи – на підставі системного аналізу 
сформулювати основні принципи, які повинні мати 
сучасні педагогічні технології з урахуванням всього 
інструментарію, який містить фізичне виховання.

Результати дослідження. 
У загальному вигляді процес фізичного вихован-

ня визначається технологією навчання, що залежить 
від поставлених цілей і навколишнього середовища. 
У такий спосіб формування особистості засобами й 
методами фізичного виховання у вищому навчально-
му закладі вимагає розробки й реалізації відповідної 
системи технологій.

При розробці технології формування особистісних 
якостей студентів як майбутніх фахівців, варто 
виділити її основні ознаки – послідовність елементів 
(стратегій), що формує процес зміни показників, які 
характеризують особистісні якості студентів. Цей 
процес фактично є «переведення» об'єкта – студента 
першого курсу з комплексом якостей Х0 у комплекс 
якостей S (рис. 1).

Траєкторія такого «переведення» являє собою шлях, 
який «проходять» студенти. Принцип оптимальності 
управління Белмана [3] дозволяє сформулювати за-
вдання оптимізації формування особистісних яко-
стей студентів як завдання пошуку таких впливів 
засобами фізичного виховання, при яких довжина 
траєкторії їх формування буде мінімальною [14]. 

Виступаючи в системній єдності, особистість 
і навколишнє середовище визначають динамічну 
стійкість особистості й спрямованість на формування 
заданих якостей і ціннісного потенціалу. При цьому 
повинен бути реалізований комплекс стратегій, засто-
совуваних у процесі фізичного виховання у вищому 
навчальному закладі. 

Рис. 1. Графічне зображення процесу формування у студента комплексу якостей особистості S.
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Здатність студента гармонійно поєднувати 
особисті якості із колективними цінностями врешті 
решт формує середовище, яке відображає особливості 
корпоративної культури. Тому дуже важливо розгля-
дати студента і корпоративну культуру колективу з си-
стемних позицій. Такий підхід дає нам підстави розгля-
дати в комплексі змістовні чинники загальнолюдської 
культури і результати їх взаємодії з урахуванням 
корпоративної культури вищого навчального закладу 
[11, 12, 13, 10].

Для проведення експерименту були залучені, сту-
денти двох факультетів: інженерно-економічного та 
інженерної механіки. 

На основі проведеного аналізу сутності 
корпоративної культури студентської спільноти, а 
також системного впливу фізичного виховання на 
ціннісно-мотиваційні ознаки студентів, були визначені 
критерії та виділені показники, що дозволяють визна-
чити рівень сформованості корпоративної культури. 

Рівні показника корпоративної культури визна-
чались як «низький», коли показник корпоративної 
культурі був у межах 0–8, «середній» – коли він був 
більшим ніж 8 і досягав 16, та «високий» – коли рівень 
показника корпоративної культури був більшим ніж 
16. Максимальний можливий рівень показника може 
досягнути 24. 

Навчальний процес із фізичного виховання в кон-
трольних групах (факультет інженерної механіки) 
проводився згідно зі звичайними робочими програми, 
а для студентів експериментальних груп (інженерно-
економічний факультет) були розроблені нові мето-
дики із застосуванням найбільш впливових засобів 
і методів фізичного виховання, створені всі умови із 
урахуванням організаційних особливостей студентсь-
кого спорту та надана можливість для позаурочних за-
нять у спортивних секціях, абонементних групах і в 
фітнес-центрі академії

Порівняльний аналіз динаміки рівнів сформованості 
корпоративної культури студентів вищих технічних 
навчальних закладів довів зростання високого рівня 
корпоративної культури в групах студентів, у яких 
були запропоновані та застосовані засоби фізичного 
виховання за інтересами студентів, склало понад 20 %. 
Це свідчить про те, що вимоги ринку праці до майбут-
нього молодого фахівця підвищувати частку «високо-
го» рівня показника корпоративної культури можуть 
бути успішно виконані засобами фізичного виховання, 
що підтверджено результатами нашого дослідження у 
формувальному експерименті (табл. 1).

Сукупність отриманих результатів у динаміці за 
проміжок часу дозволила зафіксувати зміни у рівнях 
як корпоративної культури, так і особистісних якостей 
студентів, що дає змогу зробити висновок про вплив 
засобів фізичного виховання на особистісні якості 
фахівців з точки зору корпоративної культури.

Аналіз статистичних даних, отриманих до почат-
ку формувального експерименту, дав підставу припу-
стити, що майже всі показники тестування студентів 
молодших курсів відрізняються від показників тесту-

вання студентів старших курсів. З огляду на комплекс 
навчальних занять, що формують загальну технологію 
навчання в системі фізичного виховання в технічному 
вищому навчальному закладі, можна простежити 
зміни значимостей чинників фізичного виховання й 
формованих цінностей як прояви особистісних яко-
стей студентів від курсу до курсу. Для визначення так-
тики й стратегії експериментальної роботи важливо 
було встановити тенденцію вікової зміни показників 
різних якостей і їхніх взаємозв'язків.

Сукупність життєвих і загальнолюдських 
цінностей, які, по суті, визначають особистість як 
індивідуальність у контексті того або іншого колекти-
ву, формує основні дидактичні принципи навчального 
середовища [6, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Принцип 1. Співвідношення особистісних цінностей 
і характеристик корпоративної культури формується як 
щось об'єднуюче фізичний і психічний стан особистості, 
що є необхідною (звичайно, не достатньою, оскільки 
мають місце і інші умови) основою інтелекту. Інтелект, 
будучи основою культури, є базою духовності як вищого 
рівня якостей особистості. Тут і виявляється основний 
принцип формування особистості як похідної від рівня 
культури. Прагнення до максимальної ефективності 
такої корпорації припускає два основні шляхи роз-
витку сценарію еволюції організації. Перший – пря-
мий, коли організація має можливість формувати свою 
структуру виключно шляхом залучення «відповідних» 
членів і звільнення від «небажаних». Це можливо в тих 
умовах, де у організації є вибір. Проте конкуренція (а 
саме про неї мова) не завжди (і найчастіше) не може 
з'явитися основою ефективної еволюції організації для 
збереження своєї конкурентоспроможності. Це викли-
кано тим, що об'єднання загальною ідеєю, що властиве 
корпорації, ускладнює реалізацію вказаного шляху. Дру-
гий шлях заснований на уявленнях еволюції організації 
як системи, що саморозвивається і самонавчальної. 
Тому надзвичайно зростає значущість управління про-
цесами ефективного розвитку організації і використан-
ня для цього принципів управління корпоративною 
культурою організації [5, 7, 20].

Принцип 2.Системність є невід'ємною частиною 
ідеології формування особистості, яка у свою чергу 
є об'єктом дії корпоративних інтересів і установок. 
У зв'язку з цим, дану систему життєдіяльності люди-
ни можна назвати валеологією (наукою про здоров'я) 
корпоративної культури і розглядати функціонування 
представленої системи з позицій принципів систем-
ного підходу. 

Принцип 3. Створюючи можливі умови для са-
морозвитку і самореалізації особи, тим самим ство-
рюються оптимальні передумови для виконання 
людиною цілей і завдань, що є фундаментальною 
складовою розуміння і реалізації сенсу життя. Фун-
даментальною установкою на шляху вдосконалення 
особи є самовдосконалення. 

Принцип 4. Людина живе не тільки засобами 
існування – одягом, їжею, транспортом і тому подібне, 
але і в своїх думках, де саме її життя виступає об'єктом 
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її думок разом зі всіма утвореннями її світогляду. Все 
набуває сенсу для людини тоді, коли вписується в 
цей духовний світ. Формується світ сенсів – дерево 
сенсів. Жити не тільки заради ближніх, але і дальніх 
нащадків. Тому людина не може не боротися за усу-
нення з життя всього того, що заважає людям вільно 
жити і розвиватися. Це дуже важливо в процесі вихо-
вання студентів.

Принцип 5. Жити довго – це важлива складова 
корпоративної культури – людина є носієм цієї куль-
тури. Інтенсивна м'язова робота сприяє розрядці на-
пруги. Рухова активність попереджає старечу атрофію 
м'язів, тренує серцево-судинну систему, яка після тре-
нувань може витримувати стресові ситуації.

Принцип 6. Розум як біохімічна і психофізична 
якість інтелекту, яка покликана забезпечити функцію 
мислення, усвідомлення, поняття і пізнання, уза-
гальнення, пристосування і творчого перетво-
рення «внутрішнього» і зовнішнього середовища 
і навколишньої дійсності, в основі чого лежить 
біологічний фундамент типу нервової діяльності. 
Швидкість протікання нервових процесів, визначає 
функціональну достатність, мотиви акуратності і 
точність.

Принцип 7. Жест і опорний сигнал первинні в по-
дальшому розвитку розуму. Сприймаючись через зір 
і слух, вони безпосередньо включають розумовий 
апарат в акомодацію і адаптацію комплексу заходів 
і дій, логіку їх раціональності у досягненні макси-
мальних біосоціальних результатів при мінімальних 
витратах фізичних і інтелектуальних сил. Науково-
практичні основи розвитку індивідуальності, кате-
горично не сприймають шаблонів і інкубації. Про-
те, суспільні синдроми випередження, дуже значної 
малограмотності як в психофізичній, так і соціально-
інтелектуальній сфері, з перших кроків життя дитини 
завдають йому непоправимого збитку.

Принцип 8. Необхідне врахування контент-аналізу 
здорового способу життя. Він виявляє більше двадця-
ти специфічних характеристик сукупності, які визна-
чають біолого-соціальний фундамент здоров'я і здо-
рового образу життєдіяльності людини, його фізичне, 
психічне і соціальне благополуччя. 

Принцип 9. Має величезне значення виявлення 
методів управління комплексом особистісних якостей 
людини. Особливо актуально це для студентів вищих 
навчальних закладів, покликаних після навчання ста-
ти членами виробничого або іншого колективу, що 
володіє своєю корпоративною культурою.

Принцип 10. Проблема підготовки фахівців 
відповідно до нових технологій освіти, є комплек-
сною, перш за все тому, що вона охоплює питання, що 
включають:

педагогічний аспект;• 
аспект програмної реалізації педагогічних технологій;• 
правовий аспект;• 
економічний аспект;• 
етичний аспект;• 
духовний аспект;• 
психо-фізіологічний аспект.• 

Останні три аспекти складають одну з 
найважливіших сторін формування фахівця, здатного 
працювати в сучасних умовах.

Принцип 11. Як середовище моделювання проце-
су формування фахівця може бути застосована деяка 
інтелектуально-психофізіологічна модель того, кого 
навчають (ІПФМ). Це якийсь віртуальний об'єкт, здат-
ний нести динамічну інформацію про нього. Її ство-
рення може виконуватися за допомогою віртуального 
сканера, який є системою тестів, спрямованих як на 
ідентифікацію інтелекту того, кого навчають, так і на 
створення його психологічної моделі, накладеної на 
фізіологічну модель. 

Принцип 12. Одним з напрямів, що дозволяють 
вирішити психофізіологічний аспект проблеми є 
створення віртуального фітнес-організатора. Його 
особливістю є те, що всі діагностичні дії спочатку про-
водяться не на людині, а на його віртуальному двійнику, 
що створюється в персональному комп'ютері за допо-
могою віртуального сканера. На віртуальному об'єкті 
можна проводити будь-які тренувальні комплекси 
або психологічні тренінги, недоступні в звичайних 
умовах. Мабуть, пропонований підхід має достатньо 
багато труднощів в реалізації, проте дослідження в 
цьому напрямі може дозволити дійсно забезпечити 
комплексність нових технологій навчання і формуван-
ня активної діючої особистості.

Принцип 13. Вельми цікавим з позицій методології 
дослідження складних систем, якою є і досліджувана 
система формування у студентів цінностей, є розробле-
на нами методика моделювання. В основу прийнятого 
нами підходу до моделювання покладений наступний 
принцип опису багатозв'язкової системи (системи, що 
має безліч внутрішніх зв'язків), що незалежно формує 
вихідні показники, що в той же час є аргументами 
інших вихідних показників. Тому можна зробити вис-
новки про складний механізм взаємодії цінностей (фор-
мування одних цінностей сприяє формуванню інших).

Таблиця 1
Результати формувального експерименту

Рівні сформованості 
корпоративної культури

Констатувальний експеримент Формувальний експеримент
КГ ЕГ КГ ЕГ

Низький 30, 23 % 31, 67 % 20, 28 % 10, 90 %
Середній 64, 19 % 65, 16 % 74, 53 % 63, 98 %
Високий 5, 58 % 3, 17 % 5, 19 % 25, 12 %
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Принцип 14. Цінності формуються моделлю з 
певним ступенем значущості, тобто ступенем впли-
ву на інші показники моделі. Значущість цінностей 
дозволяє визначити їх пріоритети для даної сукупності 
студентів.

Принцип 15. Особистісні якості студентів, тобто 
установки студентів на ті або інші цінності, можуть 
бути сформовані засобами фізичного виховання. При 
цьому ефективність дії цих засобів на різних етапах 
буде також різна. Це підтверджують результати мо-
делювання, а також практичний досвід організації 
навчально-виховного процесу.

Принцип 16. Комплексний характер процесу фор-
мування особистісних якостей студентів як суб'єктів 
корпоративної культури ставить завдання цільового 
моніторингу всього навчально-виховного проце-
су – тобто постійної оцінки формування цінностей 
студентів у процесі навчання.

Принцип 17. Показники цінностей студентів 
пов'язані з іншими цінностями, а також з показни-
ками психофізіологічного стану студентів. Це поза 
сумнівом свідчить про системність даної проблеми. 
Показники цінностей студентів по різному зв'язані 
між собою. Можна говорити про деякий ранг тієї або 
іншої цінності як інтегральну оцінку впливу на фор-
мування інших цінностей.

Принцип 18. У групі найбільш вагомих чинників, 
що формують цінності студентів знаходяться по-

казники результатів державного тестування рівня 
фізичної культури. Незадовільні показники державно-
го тестування негативно позначаються на формуванні 
цінностей студентів.

Висновки. 
Комплексний характер даної проблеми вимагає 

дуже ретельного і зваженого підходу до визначен-
ня сукупності факторів, що має вплив на формуван-
ня цінностей студентів. Одним з ефективних і пер-
спективних шляхів в цьому напрямі є використання 
цього дослідження для розробки комплексної про-
грами фізичного виховання студентів, що враховує 
моніторинг вищезазначених показників.

Особливо ефективним, на нашу думку, є впровад-
ження в практику підготовки студентів комплексу 
спеціальних фітнес-програм. Не зупиняючись на їх 
особливостях, ми підкреслимо спрямованість цих про-
грам на комплексне досягнення показників фізичного 
розвитку і духовного рівня. Напевно, в цьому напрямі 
слід ще дуже багато чого зробити, щоб методи та за-
соби фізичного виховання стали дійсно інструментом 
формування особистісних якостей студентів, вклю-
чаючи формування їх цінностей як суб'єктів корпора-
тивних стосунків в колективі.

Перспективи подальших досліджень полягають 
в індівідуалізації підходів щодо створення комфор-
тних психо-фізіологічних умов фізичного виховання 
студентської молоді.
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