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ВІД КОНЦЕПЦІЇ «КОНУСА В ОСВІТІ» ЕДГАРА ДЕЙЛА
ДО МОДЕЛІ «ВОРОНКИ ЗНАНЬ» І ГНУЧКИХ МЕТОДОЛОГІЙ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ОСВІТІ

Д.В. Лук’янов, В.Д. Гогунський, А.Е. Ко-
лесніков. Від концепції «конуса в освіті»
Едгара Дейла до моделі «воронки знань» і
гнучких методологій управління проекта-
ми в освіті. Запропоновано підходи вдоско-
налення базових концептів проактивного
управління навчанням на основі
інноваційційних програм професійного на-
вчання. Показано, що в умовах скорочення
життєвого циклу знань трансформація «Ко-
нусу в освіті» Едгара Дейла до моделі «Во-
ронка знань» і гнучких методологій
управління проектами дозволяє реалізувати
систему «навчання дією» зі зміщенням
методології навчання в область прагматизму.

D.V. Lukianov, V.D. Gogunsky, A.E. Ko-
lesnikov. From the concept of the "cone in
education" by Edgar Dale to the "funnel of
knowledge" model and agile project man-
agement in education. He turned approaches
to improve basic concepts of proactive learn-
ing management through innovative training
programs. It is shown that in the conditions
of reduction of the knowledge lifecycle
transformation "Cone in education" by Edgar
Dale to the model of "Knowledge Funnel"
and flexible project management methodol-
ogy allows for a system of " learning by
doing" offset methodology of trained-to
pragmatism.

Вступ. Розвиток нових методів і технологій навчання породжує нові
можливості і завдання в галузі освітньої і наукової діяльності у вищій шко-
лі України. Одним із напрямів удосконалення системи професійної освіти є
визначення підходів до планування навчального процесу, спрямованого на
набуття випускниками з вищою освітою компетенцій для реалізації профе-
сійних завдань.

Зміна парадигми сучасної професійної освіти пов'язана з розв’язанням
основної проблеми компетентнісного навчання, щодо забезпечення
необхідного рівня підготовки фахівців, щоб сформовані компетентності
могли бути застосовані на практиці «прямо зараз» [1]. Така установка
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породжує потребу в проектуванні, як короткострокових навчальних
програм, так і середньострокових програм, спрямованих на придбання
нових компетентностей на базі раніше отриманої кваліфікації, аж до
перепрофілювання професіоналов з переходом в нову спеціальність [2].

У світовій освітній практиці компетентність виступає центральним
концептом, що об'єднує цінності освіти: по-перше, інтелектуальної та
практичної складових навчання; по-друге, ідеологію інтерпретації напов-
нення освіти, що формується на основі "стандарту на виході"; по-третє, ін-
тегративну характери-стику професіонала, яка включає совокпность знань і
досвіду, що відносяться до широких сфер культури і діяльності (інформа-
ційної, правової та ін.) [3]. Серед знань і практичного досвіду, що форму-
ються в процесі досягнення особистістю певного рівня компетентності, на-
вички самоосвіти, критичного мислення, самостійної роботи, самооргані-
зації і самоконтролю, роботи в команді, вміння прогнозувати результати і
можливі наслідки різних варіантів рішення, встановлювати причинно-
наслідкові зв'язки, знаходити, формулювати і вирішувати проблеми [4 6].

Мета дослідження. Формування базових концептів проактивного
управління компетентнісний навчанням на основі інноваційних програм
професійного навчання в умовах постійного оновлення технологій і стрім-
кого скорочення життєвого циклу знань.

Актуальність дослідження. Ключовим фактором сучасної системи
професійної підготовки стає стратифікація професій в залежності від шви-
дкості «оновлення» знань у відповідних галузях знань. Деякі сфери людсь-
кої діяльності залишаються досить «консервативними» і там таке явище як
«напіврозпад компетенцій» проявляється в набагато меншому ступені, ніж
це може відбуватися в високотехнологічних галузях знань, завдяки яким
багато в чому і виникла необхідність говорити про швидкість змін в люд-
ських знаннях за аналогією з явищами, які до того розглядалися виключно
«фізиками-ядерниками» [7].

Спеціальний термін - «період напіврозпаду компетенції» означає час
після закінчення навчання, коли отримані знання застарівають на 50% [7].
Зрозуміло, що і цей період змінюється швидкими темпами. У XVIII
столітті девальвація 50% знань відбувалася протягом 10 поколінь. В
середині минулого століття період напіврозпаду становив в середньому 12
років, в 70-і роки ХХ століття - вже 5 років. Як кажуть фахівці, в
динамічних галузях знань (наприклад, інформаційні технології і
управління, техніка і технології) оновлення знань відбувається менш ніж за
три роки, період напіврозпаду компетенцій відповідно становить 1,5 року.
Якщо врахувати, що студент навчається на бакалаврській програмі 4 роки,
можна очікувати, що за цей час його знання повністю втратять актуаль-
ність. Такі темпи розвитку та оновлення знань докорінно змінили системи
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освіти багатьох розвинених країн світу. Змінився сам підхід. В ході нав-
чання слід передавати не знання, які, як говорилося вище, застарівають вже
в процесі передачі. Необхідно переходити до нової концепції набуття знань
на основі формування алгоритмів «генерації» знань в професійній сфері,
тих хто навчається. Іншими словами, нова парадигма навчання передбачає
розширене тлумачення компетентності, що складається в тому, що ні «ре-
цепт» або деяке вміння визначають рівень якості професіонала, а здатність
швидко отримати рішення конкретних проблем і застосувати ці рішення на
практиці. Завдання безперервного генерування ідей становить основу
сучасної концепції професійного навчання [8].

Це веде до того, що відбувається порушення у синхронізації в образі
життя і використовуваних знань, навиків, інструментах і методах роботи і
прийняття рішень в навколишньому світі на основі абсолютно різних під-
ходів [9]: «Завжди люди одного покоління, однієї культури жили в єдино-
му історичному часі із загальним ритмом життя. Сьогодні ж ми стикаємося
з латентним ефектом часового дісхронозу - в одному суспільстві
співіснують люди, які фактично живуть в різних «темпосвітах». Причому
ці різні «темпсвіти» обростають і своєї «інфраструктурою», яка обслуговує
свою «темпоспіьноту». Відповідно, представники цієї «нової
інфраструктури» будуть змушені шукати нові такі, що раніше не існували,
або модифікувати існуючі підходи для забезпечення, зокрема, і освітнього
процесу в усьому, що більш прискорюється «темпсвіту», який, зокрема,
віддаляється і від того світу, де були створені існуючі концепції освіти і все
ще існують «класичні» університети зі звичними багатьом з нас величез-
ними лекційними аудиторіями, місткими лабораторіями і стандартними
«типовими» навчальними планами [3].

Аналіз публікацій. Деякі автори [10, 11] бачать вирішення проблем і
протиріч сфери освіти в трансформації процесу освіти на якісно новий ви-
сокий рівень за рахунок активізації наукових досліджень. Це знаходить
своє відображення в тотальному захопленні аналізом різних наукометрич-
них баз даних [12, 13]. Подібна точка зору, є далеко не безперечною. Прак-
тичний досвід авторів в сфері розробки нових навчальних програм,
освітніх стандартів і створення нових спеціальностей, як раз, навпаки,
посилює протиріччя, що розглядаються. Вирішити цю проблему можуть
тільки нові такі, що кардинально відрізняються за своєю логікою форми
організації освітнього процесу, нові педагогічні методи і інструменти [14
16]. Хоча це можуть бути і звичні моделі, але з іншим, альтернативним, ча-
сом буквально «діаметрально протилежним» трактуванням. У запропоно-
ваному Едгаром Дейлом «Конусі інформації» були оформлені в модель
виявлені та проаналізовані ним здатності учнів студентів відтворювати от-
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риману інформацію в залежності від того чи іншого способу подачі одного
і того ж навчального матеріалу (рис. 1) [17].

Різні дослідники по-різному дивляться на інтерпретацію цієї моделі
[17, 18]. З іншого боку, можливо, саме аналіз властивостей цієї моделі мо-
же стати «ключем» до розуміння необхідності зміни самої моделі навчання
- «від пояснення до дії» до моделі «від дії до пояснення».

Рисунок 1 – «Конус» Эдгара Дейла
Пропонується «перевернути» модель «конусу» і перетворити її в мо-

дель «воронки» (рис. 2) і перш за все стосовно до професійної освіти всьо-
го лише з однієї причини - і ця причина також відображена на наведеному
рисунку - це «рівень абстракції», який є мінімальним саме у разі виконання
реальних дій або імітації таких. Для звичної картини навчального процесу
на початку, перш за все, характерні методи навчання, що вимагають
здатності до сприйняття абстрактних ідей. А потім надається можливість
застосувати отримані знання на практиці, або отримати деяку
демонстрацію того, що раніше було вивчено, але вже у вигляді якогось
підтвердження. Подібна послідовність не завжди сприймається учнем з ог-
ляду на те, що він, як і біблійний Хома невіруючий [19], вже не здатний до
сприйняття пропонованої «реальної демонстрації» з огляду на заперечення
/ нерозуміння тієї інформації, сприйняття якої вимагало готовності до ос-
мислення абстрактних ідей і положень. З дедалі більшим зануренням
ітераційним шляхом вглиб «граніту науки», все більше число тих, хто на-
чається, були вже не здатні до подальшого оволодіння знаннями в такій
освітньому середовищі.
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Простий приклад - всі випускники ВНЗ, у яких в дипломі вказано
кваліфікацію «Фізик» так чи інакше, склали відповідні заліки і екзамен з
дисципліни «Квантова механіка». Але ось чи здатні вони побачити прояви
її в навколишньому світі? Навіть на рівні моделей? Ставлення до науки, як
етап формування світогляду Ейнштейна, описано в роботі Марка Перель-
мана, де він наводить таку цитату самого Ейнштейна з посиланням на його
автобіографію: «... на моє щастя, мені попалися книги, в яких зверталася не
надто багато уваги на логічну строгість, зате добре була виділена головна
думка ... Мені пощастило також отримати поняття про найголовніші ре-
зультати і методи природничих наук по дуже хорошому популярному ви-
данню, в якому виклад майже всюди обмежувалося якісною стороною пи-
тання ... »[20].

Зауважимо - саме «пощастило» і, як не дивно, не по академічній праці
з величезною кількістю абстрактних положень, а саме «за дуже хорошим
популярним виданням, в якому виклад майже всюди обмежувався якісною
стороною питання ...»!

Далі Марк Перельман доходить такого висновку: «Отже, ми бачимо,
що побудова в 1905 році теорії відносності не була одиничним, нехай
навіть геніальним прозрінням [20]. Для його здійснення необхідно було
зробити послідовну серію досліджень і відкриттів, кожне з яких, взяте ок-
ремо, могло б обезсмертити ім'я автора:

1) Переконатися в атомарної структурі матерії;
2) Переглянути закон равнораспределенія енергії за ступенями сво-

боди;
3) Показати (або припустити) можливість поширення світла у вигляді

частинок-квантів, фотонів (звідси випливає, що Нобелівський комітет
зовсім не був неправий у своїй формулюванні заслуг Ейнштейна);

4) Повністю відмовитися на цій підставі від концепції ефіру, одним
ударом розрубати цей багатовіковий гордіїв вузол;

5) Запропонувати загальний "забороняє" принцип (типу принципів
термодинаміки);

6) Об'єднати принципи відносності в механіці і в електродинаміки.
Такий ланцюжок геніальних відкриттів, зроблених однією людиною

за один рік, не має навіть приблизних аналогів в історії науки: Ейнштейн
послідовно пройшов за всіма цими сходами, і тому створення ним теорії
відносності зовсім не стало деяким одиночним, хоч і геніальним
відкриттям. Але ні Лоренц, ні Пуанкаре здійснити таку програму не могли
- психологічно вони так і не звільнились від концепцій ефіру. Саме тому
про них можна і треба говорити як про попередників Ейнштейна, але лаври
творця теорії відносності належать йому і тільки йому [20].
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Якщо спробувати порівняти ці 6 етапів моделі Дейла, то вони скоріше
будуть відповідати саме «воронкці», а не «конусу» Дейла! (рис. 2). Так чо-
му б не використати досвід великих відкриттів, перетворюючи його в
логіку планування освітніх проектів, так і всього освітнього процесу в
цілому?

Рисунок 2 – «Воронка» Эдгара Дейла
В якійсь мірі ця логіка кореспондується з логікою, використовуваної в

одному з сімейств «гнучких методологій» в управлінні проектами - DSDM
[21], яка і була створена саме для розробки і створення динамічних систем
(рис. 3).

Рисунок 3 – «Конус» традиційного управління проектами і
«Воронка» DSDM [17]
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Глибинний зміст переходу від «Конуса» або «Водоспадної моделі» до
моделі «Воронки», або, як іноді її називають «витягаючого підходу», поля-
гає саме в тому, щоб з усього можливого різноманіття змісту, яким може
володіти «продукт проекту» вибрати « витяганням »саме ті елементи, які
мають найбільшу цінність для споживача / замовника «тут і зараз» - за ана-
логією з «витягуванням» продуктів з полиці гіпермаркету. Тільки стосовно
до освітньої сфери йде «витягування знань» з усього неозорого
різноманіття теорій, методологій, методів, інструментів і технологій того і
тільки того, яке необхідно для забезпечення конкретних результатів в
практичній діяльності, в яку втягнута команда проектів / група учнів. Та-
кий підхід, зокрема, підвищує ймовірність того, що «період напіврозпаду»
знань, одержуваних таким чином, буде збільшуватися за рахунок того, що
в цей «багаж» потраплятиме те і тільки те, що має найвищу ступінь
актуальності для учня / учнів при такому підході.

Колись такий підхід був запропонований послідовником «прагматиз-
му» Джоном Дьюї [22], автором відомого під назвою «Learning by Doing»
підходу до навчання шляхом «навчання дією». Навіть не здається вже див-
ним і те, що в якості «фундаменту» в методології DSDM також лежить
прагматизм (рис. 4).

Рисунок 4 – «Пантеон»  DSDM [21]
І, після всього вищесказаного, абсолютно логічним і закономірним є

те, що в такому, що набирає все більшої популярності в світі, педагогічно-
му підході, як Project-Based Learning [23] в якості його ідейного поперед-
ника і натхненника вказують саме Джона Дьюї в такій чудовій « компанії
попередників », як Конфуцій, Сократ, Аристотель, Марія Монтессорі і Jean
Piaget [24].
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Поки в практичній діяльності такий підхід вдалося застосувати в ході
реалізації освітніх програм з дисциплін, безпосереднім-ного пов'язаних з
управлінням проектами, що докладно описано в ряді відповідних публіка-
цій [25 - 27], а також у підготовці дипломних робіт [28]. Але цей підхід
може широко застосовуватися і в реалізації навчальних програм, де поки
немає ні слова про «управлінні проектами». Ці «проекти» можуть і повинні
там з'явитися - принаймні «де факто» і трошки «інкогніто» - саме за допо-
могою своєї присутності в самому освітньому процесі як то, що уособлює
собою прагматизм і здоровий глузд, які становлять фундамент сучасних
гнучких технологій управління проектами кращих університетів світу [29].

Висновки. Удосконалення базових концептів проактивного
управління навчанням на основі інноваційних програм профессио-
нального навчання в умовах постійного оновлення технологій і стрімкого
скорочення життєвого циклу знань є актуальним напрямком розвитку
компетентнісного підходу в освіті. Трансформація «Конуси в освіті» Едга-
ра Дейла до моделі «Воронка знань» і гнучкими методологіями управління
проектами в освіті дозволяє реалізувати систему «навчання дією» зі
зміщенням методології навчання в область прагматизму.

Значуще місце може зайняти цей підхід і в реалізації такої концепції як
Lifelong learning («Навчання через все життя») - як для формування власно-
го індивідуального «навчального плану», так і в плануванні «дорожніх карт
розвитку компетенцій персоналу» в рамках корпоративних навчальних
програм, спрямованих на персонал конкретних організацій [1, 14].
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