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Програмний продукт «Персонал Актив» належить до четвертого рівня автоматизації. В його
основу покладено компетентнісний підхід до управління персоналом. Cистему модулів програм-
ного продукту (HRM-системи) «Персонал Актив» наведена на рис. 1.

Рис. 1. Структура програмного продукту «Персонал Актив»

Система модулів програми включає:
Базові модулі:
• управління організаційною структурою, так званий організаційний дизайн;
• управління підбором персоналу;
• управління кадровим резервом і розвитком персоналу;
• управління ефективністю персоналу і компенсаціями.
Допоміжні модулі:
• система контролю й оповіщення — дає змогу користувачам планувати свою роботу, нага-

дує про події, аналізує ситуацію з базами даних і може інформувати про незакриті позиції в шта-
тному розписі, робити запити програмі щодо аналізу процесів з управління персоналом;

• електронні комунікації й документообіг ― модуль редагування документів, подібний до
Microsoft Office, який дає змогу переміщувати («затягувати») файли з інших програм і якщо не-
має власного редактора, він цілком заміняє його;

• планувальник вбудований — забезпечує індивідуальне планування роботи, розробку розкла-
ду занять з професійного навчання;

• управління проектами –забезпечує управління проектами у сфері управління персоналом.
Наприклад, проектом може бути проведення «корпоративних заходів».

Модуль забезпечення:
• кадрове діловодство — модуль автоматизації документообігу та кадрового діловодства.
Використання даної програми при проведенні виробничої практики надасть можливість сту-

дентам освоїти весь перелік кадрової документації, проаналізувати штатний розпис підприємст-
ва, швидко аналізувати фонд оплати праці.

Фляшнікова А.Б., к.соц.н.,
 доцент кафедри політології та соціології

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ
«ВИКЛАДАЧ–СТУДЕНТ» У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Реалізація нової освітньої парадигми вимагає кардинальних змін стосунків викладачів і сту-
дентів, оскільки у світовому освітньому просторі, згідно із сучасними підходами, відбуваються
наступні процеси: освіта набуває ознак безперервного пізнання; студент стає здобувачем і виро-
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бником особистісних знань; викладач виконує функції організатора навчально-пізнавальної дія-
льності студентів. Ураховуючи це, можна виділити основні критерії організації навчального про-
цесу у вищій школі: студент є суб’єктом навчально-пізнавальної діяльності, самостійно набуває
знань, використовуючи власний досвід; зовнішню інформацію студент сприймає та аналізує ін-
дивідуально залежно від набутих знань; основне завдання викладача в навчальному процесі по-
лягає у створенні ситуацій, у яких студенти набувають досвіду пізнавальної активності; процес
навчання базується на міжособистісній взаємодії студентів і викладачів на засадах поваги та то-
лерантності. Отже, суб’єктно-суб’єктна, або партнерська взаємодія все більше претендує на своє
місце в освітньому просторі. Партнерству властивий симетричний тип відносин, оскільки
суб’єкти навчання — викладач і студент — рівні в своїй психологічній позиції. Симетрію відно-
син забезпечують два фактори, а саме: дотримання психологічної безпеки партнера діяльності
навчання і схвалення партнера, визнання його унікальності. Умова дотримання психологічної
безпеки партнера вимагає від іншого партнера не ставити його в позицію винуватого, слід також
утримуватися від оціночних думок з приводу його особи. Взагалі, переваги партнерства в на-
вчанні є безперечними. Відбувається розвиток самостійності студента в ухваленні рішень щодо
своєї участі в діяльності і своїх дій, за рахунок чого зростає відповідальність за свої дії і резуль-
тат своєї діяльності. З викладача знімається вантаж відповідальності за студента. Викладач орга-
нізовує діяльність і управляє нею, а студент займається діяльністю.

Упровадження нової освітньої парадигми у навчальний процес вимагає зміни й стилю педаго-
гічної взаємодії, адже стимулювати творчу активність студентів можливо лише за умови утвер-
дження позитивних творчих взаємовідносин «викладач―студент», в основі яких є сприйняття
студентів як активних учасників освітнього процесу. Від стилю взаємин викладача із студентами
залежить рівень їх творчої активності та ініціативи на заняттях. Демократичний стиль спілкуван-
ня сприяє атмосфері розумної розкутості, поваги і довіри, що дозволяє вільно висловлювати свої
думки, відстоювати свої погляди, ставити проблемні запитання і вступати у дискусії, що, врешті-
решт, значно підвищує рівень творчої активності на заняттях. Авторитарний стиль взаємин, на-
впаки, підвищує емоційну напругу, а творча активність вмотивована прагненням уникнути пока-
рання чи ствердити себе в очах викладача. А найефективнішим для прояву творчих якостей є
стиль творчого співробітництва, який стимулює творчу активність студентів на заняттях.

Отже, основними принципами позитивної творчої взаємодії викладачів із студентами є діало-
гічність, толерантність (взаємоповага, відмова від авторитарних форм педагогічного впливу),
особистісна зорієнтованість та співтворчість. Усе це стимулює творчу активність студентів,
сприяє задоволенню їх потреб у творчій самореалізації.

Червінська Л.М., старший викладач кафедри
іноземних мов факультету управління персоналу та маркетингу

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ГЛОБАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Інтеграція визначається як явище, яке базується на двох поняттях — цілісність або холі стич-
не бачення та економіка. Холістичне бачення інтеграції ― це загальна філософська перспектива,
в той час як економіка підкреслює саме технологічну сторону інтеграції. Холістичний означає ін-
тегрований, або цілістний. Тому, коли ми говоримо про освіту, ми маємо говорити про різнома-
нітність цілісності в освіті. Наприклад, цілісність освіти як процесу навчання та соціалізації, або
цілісність школи як соціальної інститутції, або цілісність природи, суспільства та окремої люди-
ни. Інтеграція також означає поєднання наукових та етичних аспектів отримання знань. Р. Кейс
вважає, що навчання є цілісним,коли поєднання окремих часток сприяє кращому розумінню
окремих елементів і дає розуміння їх єдності. В цьому аспекті треба розглядати інтегруючі прин-
ципи, а саме — тема, опис, проблеми, питання і проекти. У свою чергу, кожний принцип має
підкласифікацію. Наприклад, тема розбивається на місця, події, концепції (friendship, harmony,
time,creativity), узагальнення (history repeats itself), явища (war, economic shifts), фізичні або юри-
дичні особи (students, businesses). Запит є специфічним питанням, відповіддю на яке є опис того,
яким щось було раніш і яким воно скоріш за все стане. Проблемне питання складається з двох
аспектів — загальна проблема Will the world financial markets fall? і власно локальним питанням
How could our university be made more personal? Що стосується проектів, вони вимагають пред-
ставлення конкретного продукту як вербального, так і не вербального. Звичайно, не всі інтегру-
ючі принципи є однаково дієвими, тому всі передбачають мотивацію та креатив. Наприклад, a
project to implement, an issue to debate, a problem to solve,an inquiry to carry out. Що стосується тем




