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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКОГО 
ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У науковій літературі доки не освітлена належним чином проблема 

вдосконалення системи підготовки управлінського персоналу на основі 
розвитку мультимедійних технологій з використанням нового наукового 
інструментарію що стримує модернізацію вищої управлінської освіти на 
інноваційній основі. 

У системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації основних 
категорій персоналу все більше застосування знаходять мультимедійні 
технології (ММТ ). Це комп'ютерні орієнтовані засоби навчання нового 
покоління, які обкреслює порядок розробки, функціонування і застосування 
засобів обробки учбової інформації різних модельностей. ММТ має ряд 
характерних ознак : можливість об'єднання інформації представленої в різних 
формах (текст, звук, графіка, відео, анімація) і інтерактивний режим роботи з 
учбовою інформацією.  

Важливу роль в сучасній системі підготовки управлінського персоналу з 
використанням мультимедійних технологій має атрибутивний науковий підхід - 
це новий спосіб наукового пізнання і практичної діяльності, механізм реалізації 
якого спрямований на атрибутивний (потрійний) синтез системи і отримання 
принципово нових знань, які мають сутнісний характер.  Головне призначення 
атрибутивного підходу в поєднанні з мультимедійними технологіями полягає в 
системному розгляді виключно потрійних підсистем і зв'язків між ними. 
Важливою перевагою атрибутивного підходу є те, що він дозволяє дослідникові 
істотно звужувати поле пошуку і концентруватися на знаходженні в системі 
раніше невідомих елементів або зв'язків.  

При використанні мультимедійних технологій важливе значення має 
науковий метод лінгвістичної квантифікації, який застосовується при переході 
від аналізу висловлювання як нерозчленованого цілого до аналізу його 
внутрішньої структури. Важливу роль при використанні мультимедійних 
технологій також грає метод структурно-лінгвістичної нумерології, суть якого 
полягає в структуризації слова, підрахунку кількості букв в нім і відповідно до 
його змісту - використання основних принципів нумерології.  

Особливе значення мультимедійні технології мають в системі підготовки 
персоналу управління. У сучасному розумінні це фахівець широкого профілю, 
який організовує, налагоджує і контролює діяльність підлеглих йому 
працівників користуючись сучасними науковими методами і одночасно сам 
виконує певний об'єм управлінських функцій. До цієї категорії персоналу 
відноситься широкий клас управителів : законодавці, вищі державні службовці, 
керівники і менеджери усіх рівнів, директори, їх заступники, завідуючі 
відділами апарату управління, фахівці цих відділів і служб і т. п. Для підготовки 



управлінського персоналу нової формації слід враховувати той факт, що 
предметом праці цієї категорії персоналу є інформація, яка потрібна для 
управління в певній сфері діяльності,продуктом праці - управлінське рішення 
як різновид інформації, а об'єктом - колектив працівників, безпосередньо 
залучений до виконання покладених на них функцій. Причому, управлінцеві 
нової формації потрібно не просто мати певний об'єм управлінської інформації, 
а навчитися володіти нею - тобто збільшувати або зменшувати об'єм 
інформації, надавати їй різні форми .  

У системі підготовки управлінського персоналу атрибутивний підхід в 
процесі передачі інформації від викладача до слухача з використанням 
методу лінгвістичної квантифікації можна відобразити у вигляді трьох 
сутнісних лингвистичних підсистем (кванторів): К1- початковий етап, де 
сформована інформація - "In" підготовлена для передачі. К2 - проміжний 
етап, який характеризує чотири властивості інформації : 1 - передача; 2 - 
прийом; 3 - збереження; 4 - відтворення. Він відображається англійським 
словом "Four" - чотири. К3 - завершальний етап, який пов'язаний з 
безпосереднім відчуттям перетвореної інформації, - "Мація". В цілому, 
термін "інформація" поданий в квантифіцированому виді є закінченою 
цілісною трійковою системою, яка відноситься до інформаційних систем 
вищого - атрибутивного рівня. У цій інформаційній системі центральне місце 
займає викладач, що займається спочатку формуванням інформації, її 
передачею слухачеві, який отримує, зберігає і відтворює інформацію. 
Враховуючи повну відсутність атрибутивних систем і моделей для 
підготовки управлінського персоналу професорсько-викладацьким 
колективом Донецького державного університету управління (ДонДУУ ) МО 
НМС України сформований комплекс атрибутивних систем і моделей для 
підготовки управлінського персоналу, з використанням методу структурно-
лінгвістичної нумерології (рис.1).  

Предмет дослідження розглядається як єдине ціле, абстрагуючись від 
характеру організації учбового процесу, конкретних суб'єктів механізмів і 
технологій системи підготовки студентів управлінських спеціальностей. 
Представлені на мал. 1 десять атрибутивних систем і моделей представляють 
закінчену систему, а кожна з них - відповідну стадію процесу макро- або 
підготовки мікрорівня  управлінського персоналу. Вони пов'язані між собою 
таким чином, що інформація однієї системи (моделі) призначена для 
використання в іншій, а разом вони утворюють суцільне інформаційне поле 
системи підготовки управлінського персоналу. Використання методу 
структурно-лінгвістичної нумерології в основу якого покладене слово 
"управління" дозволяє враховувати процесуальний аспект атрибутивності і 
ефективно управляти системами і моделями.  

 



 
Рис 1. Комплекс атрибутивних систем і моделей для підготовки управлінського 

персоналу з використанням методу структурно – лінгвістичній 
 нумерології 

 
Таким чином, вдосконаленню системи підготовки управлінського 

персоналу на основі розвитку інформаційних технологій сприяє активне 
використання атрибутивного підходу, сучасного наукового інструментарію 
зокрема методів лінгвістичної квантифікації і структурно-лінгвістичної 
нумерології. 

 
Література 
 

1. Коротков Э. М. Исследование систем управления Учебник. – М.: ООО Издательско-
консалтинговая компания «ДеКА ». 2000. – 288 с. 
2. Освіта і наука України – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. 
Кремень. – К.: Грамота, 2005. – 447 с. 
3. Лоранж Питер Новый взгляд на управленческое образование: задачи руководителей/ 
Питер Лоранж. – М.: Омета – бизнес, 2004. – 400 с. 
4. Ніколаєнко С. М. Управління якістю вищої освіти: теорія, аналіз і тенденції 
розвитку: Монографія. – К.: Київ, нац. торг.екон. ун-т, 2007. – 519с. 


