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ється із 24 варіантів завдань. Кожний варіант включає одне тео-
ретичне питання, три — тестових завдань і одне практичне зав-
дання (задача). 

Завдяки поточній оцінці по модулю студент: 1) накопичує ба-
ли; 2) має змогу підтягнути рівень знань при підготовці до моду-
лю (особливо при наявних пропусках). Викладач, оцінюючи мо-
дульне завдання на 0, 5, 10 балів: 1) виявляє ступінь засвоєння 
матеріалу студентом; 2) прогалини в знаннях тієї чи іншої теми 
курсу у студента; 3) оцінює можливість і спроможність студен-
тами вирішити певну практичну фінансову задачу. Важливим є і 
те, що модуль не перездається студентом. Таким чином, завдяки 
впровадженню оцінки модульних завдань, досягається: більш то-
чніша і об’єктивніша оцінка рівня знань і вмінь студента; поліп-
шується результативність роботи студента; стимулює студента 
дотримуватись строків і структури навчальної дисципліни; ран-
жує студента у групі за рівнем знань. З нашої точки зору, дуже 
важливим є своєчасне доведення інформації до студентів щодо 
вимог до виконання модульних завдань і визначення заздалегідь 
певних строків, структуру, зміст модулів і обізнаність студентів 
про їх результати оцінювання навчального модулю як складової 
підсумкового результату засвоєння навчальної дисципліни. 
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ЯКА ОСОБИСТІСТЬ Є ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ? 

 
Спробую висловити деякі міркування щодо надзвичайно склад-

ної, багатовимірної теми особистості й, зокрема, формування ін-
новаційної особистості як головної мети національної вищої 
школи. Що означають словосполучення «інноваційна особис-
тість», «формування інноваційної особистості»? Чи вдалими, ко-
ректними є такі висловлювання? Про що вони нам повідомля-
ють? 

Відомо, що мова — оселя буття (Гайдеггер), а з точки зору лін-
гвістичного психоаналізу мова промовляє через нас або варто 
вміти слухати ( як ми говоримо, про що ми говоримо…), адже ми 
промовляємо про себе. 
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Термін «формування» — це не просто стереотип, а, скоріше, 
— відлуння доби Модерну, а в нашому випадку — тоталітаризму 
й, зокрема, так званої «педагогіки формування», яка ґрунтується 
на суб’єкт-об’єктній парадигмі знання. Особистість не форму-
ють, не ліплять… (бо все це — форми насильства за подобою фор-
мувальника), а створюють умови для її саморозкриття, самоздійс-
нення, саморозвитку… Поняття «формування» за своїм єством не 
є сумісним з поняттям «особистість», а тим більше «інновацій-
ність», але прозорість такого погляду для широкого загалу завдя-
чується діалогічній парадигмі, котра враховує синергійний харак-
тер розвитку особистості. 

Варто замислитися й над словосполученням «інноваційна 
особистість». Відомо, що термін новація (від лат. novatio — онов-
лення, зміна) — означає щось нове, нововведення, а термін інно-
вація (від англ. іnnovation) також використовується в значенні 
«чогось нового», «нововведення». Отже, словосполучення «інно-
ваційна особистість» означає нова або оновлена особистість, а це 
певним чином є подібним до утопічного конструкту «нової лю-
дини» на кшталт «будівника комунізму», «всебічно розвиненої, 
гармонійної особистості». 

Відмова від проектів модерну та ідеології «формування» лю-
дини як «соціального замовлення», коли людина переважно ціну-
валася як член суспільства, колективу (так звана «радянська лю-
дина», а вірніше «совок» — варіант одномірної людини, позбав-
леної національної ідентичності, моральної гідності…), актуалі-
зує антропологічну тему, осмислення людини як багатовимірної 
істоти й унікальної, неповторної особистості — носія ієрархії 
сутнісних сил. 

Людина за своїм метафізичним статусом є посередником між 
світами, вона — не тварина й не бог, бо в ній поєднуються різні 
онтологічні ( антропні і неантропні) виміри буття. Людина нале-
жить до природно-соціальної необхідності (є природною й соці-
альною істотою), і тут — вона є залежною, висловлюючись мовою 
релігії — «раб Божий», але водночас, вона є й космічною істотою, 
покликана до свободи, любові, творчості — бути «сином Божим».  

Поняття «людина» і «особистість» є подібними, бо людиною, 
як і особистістю — можна й не бути. Не кожного індивіда можна 
назвати людиною, особистістю, на превеликий жаль, зустріча-
ються й нелюди. Людина покликана бути, бути особистістю — 
унікальною, неповторною, автономною, креативною, але ця по-
кликаність не застрахована від ризиків «своєцентризму» (Г. Ба-
тіщев). Відтак, людина приречена не просто бути, а як розумна 
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істота вона зобов’язана (І. Кант) навіть «інакше, ніж бути» (Е. 
Левінас) — навчитися жити в злагоді із собою і світом, тобто бу-
ти моральною істотою. Саме із цією покликаністю — унікальнос-
ті, автономності, креативності, моральності співмірне поняття 
«особистості». А тому головною метою національної вищої шко-
ли — створення умов, сприяння в становленні особистості (уні-
кальної, неповторної, автономної, креативної, моральної, відпо-
відальної…), котра є не лише професіоналом, а автором (а зав-
дяки цьому й професіоналом) свого власного життя. 

«Людина і є відповідь на питання про істину, але не вся відпо-
відь. Людина ще не є істина, оскільки людина, на котру вказував 
Пілат, — це не тільки людина, як вона є, а втілений Бог. Проект 
культури є не тільки істина, оскільки істина має бути людяною і 
для людини. Проект культури — це не тільки людина, оскільки, 
як вона є, сама по собі в образі людини ще недостатня. Над лю-
диною і її культурою є правда, котра божественна. В перетинанні 
пошуку істини і досконалої людини і полягає проект культури» 
(Козловски П. Культура постмодерна. — М., 1997. — С. 166). 
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ У ФОРМУВАННІ  
ІНОВАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Головною метою всіх досліджень зовнішнього світу 
повинно бути відчуття 
раціонального порядку та гармонії,  
які Бог посилав світові і 
відкрив нам на мові математики 

 
Знання математики в найбільшому степені сприяє розвитку 

логічного мислення і вмінню аналізувати, абстрагувати, схемати-
зувати, узагальнювати, сприяє виробленню раціональних якостей 
думки та її виразу (точності, виразності, стислості), розвитку 
спостережливості та уваги, інтуїції, здатності зосереджуватись на 
наполегливості, звички до впорядкованості. Тому математична та 
властивий їй стиль мислення повинен розглядатися як істотний 
елемент загальної культури сучасного фахівця. Зі всіх мов, якими 
ми володіємо, лише математика — єдина не обтяжена упере-


