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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ПІДГОТОВКИ, 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ 
ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВУЗУ КУЛЬТУРИ 
НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІАГНОСТИКИ ЇХ 
ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ 

 
Розглянуті методи діагностики профспрямованості студентів за 

Юнгівською типологією можна, як свідчить наш досвід, плідно 
використовувати і для вдосконалення навчального процесу у вузі, а також у 
працевлаштуванні та післядипломному підвищенні кваліфікації його 
випускників. 

Практична реалізація цих завдань спирається на результати декількох 
фундаментальних досліджень, що були проведені протягом останніх років: 

 диференційному аналізу можливостей типів 
темпераментів у навчанні, що запропоновано Д.Кейрсі; 

 про різні засоби мотивації екстравертів та інтровертів у 
навчальному процесі (за Айзенком-Греєм); 

 рекомендацій українського фахівця А.В.Молодцова до 
організації умов продуктивної взаємодії між різними 
типами особистостей; 

 засобів що до залучення ресурсів та розвитку 
правопівкульного мислення, особливо у інтуїтивних 
екстравертів (Г.Лозанов, К.Харарі, М.Зденек та ін.); 

 імітаіційно-ігрового моделювання (проектування) 
професійно значимих якостей студентів з 
використанням системного підходу та сучасних 
комп`ютерних технологій (Р.Аккофф, Т.Сааті). 

 Результати типологічної діагностики за методом Кейрсі мають важливе 
значення для оцінки потенціалу організованості студентів та вдосконалення 
форм їх мотивації в учбовому процесі. При їх аналізі, наприклад, у вузах США 
було встановлено, що студенти з темпераментною структурою “сенсорних 
вирішувачів” - SJ значно краще пристосовані до інтенсивних технологій 
навчання (поточної, рейтингової системи). Ця категорія навчаючихся у 
порівнянні з іншими краще організовують свій час, майже завжди 
урівноважені та реалістичні і завдяки тому, як правило, більш успішно 
складають іспити з загальнонаукових дисциплін та нормативних курсів, що 
розраховані переважно на запам`ятовування фактичного матеріалу. Їм 
притаманна відповідальність і, віддаючи перевагу авторитетам, вони досить 
ефективно мотивуються зовнішніми чинниками [1]. Проте особи з 
“епітемеївським” темпераментом SJ менш активні у творчому відношенні, у 
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пошуковій активності, ніж “діонісійського” типу - SP, а 
порівняльне з NT (“Прометеями“ - генераторами ідей) I 
особливо NF (що мають художній склад особистості та 
“аполлонівський” потяг до гуманітарних професій) не 
схильні до роботи у динамічних обставинах і не завжди 
досягають успіхів у спілкуванні з людьми. 

Представники кожного з названих типів 
темпераментів у студентському середовищі по-різному 
сприймають інформацію у ході навчального процесу і 
тому потребують диференційного підходу у самих 
різноманітних формах та стадіях його проведення. 
Особливо це торкається відношення до студентів 
“діонісійського” (SР) типу, “блакитна мрія яких - вільне 
відвідування занять” [2], а для підвищення інтересу до 
процесу самого навчання їм потребується частіше 
"оживляти" матеріал, що викладається. Таким чином, 
аналіз темпераментної структури за типологіями Юнга-
Кейрсі дозволяє більш конкретно та цілеспрямовано 
враховувати і розвивати потенціал кожного студента.  

 За результатами психометричних досліджень Г.Айзенка 
та його наступника на посаді директора Лондонського 
Інституту психіатрії А.Грея було показано, що особи з 
екстравертованою спрямованістю повинні 
мотивуватись іншим чином, ніж інтроверти. Згідно 
Айзенку-Грею, перші, у силу особливостей їх установки 
та мотивації, потребують позитивних заохочень у той 
час, як на інтровертів більш впливають негативні 
методи підкріплення - санкції зовнішній контроль, 
підвищена вимогливість та т.п. В узагальненій формі 
такий підхід, що пов'язано з імпульсивністю 
екстравертів, яка потребує заохочень та тривожністю 
(нейротизмом) інтровертів, які краще реагують на 
негативні підкріплення [3], відображено на схемі: див. 
малюнок № 2. 

Враховуючи те, що на факультеті соціальної 
педагогіки (з 1997 року перейменовано у факультет 
культурології) навчається більш 2/3 екстравертів, ми 
надали рекомендації викладачам різних предметів 
використовувати відповідну тактику спілкування з цією 
групою студентів, а для інтровертів підбирати інші 
засоби розкриття їх потенційних можливостей. 

У нашому кореляційному аналізі результатів за 
тестами Рокіча, Маслоу, Кеттелла, Айзенка та Юнга 
було також встановлено, що студенти-екстраверти 
значно сильніше мотивуються чинниками самореалізації 
у професійній сфері, в той час як серед інтровертів 
переважають цінності більш особистісного значення.  
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  Завдяки дослідженням кандидата філософських наук А.В.Молодцова по 
новим напрямам використання типології Юнга вдалося висвітлити і шляхи 
встановлення продуктивної взаємодії між різними типами особистостей, що 
вкрай актуальні для підвищення ефективності навчально-виховної роботи, а 
також розробки рекомендацій по працевлаштуванню випускників вузу. Цим 
автором розроблена модель синергетичної (взаємодоповнюючої) координації 
між раціональними (з домінацією функцій T-F) та ірраціональними (з 
домінацією функцій N-S) типами особистостей за Юнгом. З неї слідує, що типи 
ENFP та ENTP, у яких домінує ірраціональна функція інтуїції дуже плідно 
можуть співпрацювати між собою на базі поєднання цінностей реалізму та 
гуманізму перших з романтизмом і баченням перспектив другими [4]. Ще одна 
їх спільна якість, за Молодцовим, - це здійснення соціальних ролей у однаковій 
циклічній послідовності зі схильністю надавати перевагу функції 
програмування дій на основі інтуїтивного способу обробки інформації [5]. 

Окрім спільного виконання учбових завдань (розробка сценаріїв, ігрових 
програм, дізайн-проектів та ін.) ці особливості треба враховувати при 
направленні студентів даних, домінуючих серед студентів, типів на практику 
та при розподілі випускників вузу на роботу, де їх спільна (“діадна”) 
діяльність може швидше дати очікувані від них результати. Особливо 
корисна така професійна співдружність для ENFP, у яких “справи йдуть 
значно краще,якщо вони діють у зв`язці з більш практичними 
партнерами” [6]. А, крім того, ENFP “не люблять довго працювати на 
самоті” [7]. У значній мірі це відноситься і до ESFP, яких з ENFP та ENТP 
об`єднує афективна модель поведінки з яскраво вираженою орієнтацією на 
етичні цінності у спілкуванні. 

 Важливу роль у вдосконаленні професійної підготовки студентів вузу культури 
має розвиток у них правопівкульного типу мислення. Ще у кінці 60-х років 
болгарський психолог Г.Лозанов, який проходив докторантуру в одному з вузів 
м.Харкова, встановив ряд суттєвих взаємозв`язків між рівнем розвитку 
правопівкульного мислення студентів та ефективністю засвоєння ними 
учбових курсів гуманітарного профілю, зокрема іноземних мов [8]. Виходячи з 
того, що права півкуля мозку оперує, як ми відзначали, головним чином 
невербалізованою знаково-символічною інформацією, Г.Лозанов дійшов 
висновку, що для її активізації потрібно вживати такі засоби, як “...інтонації, 
ритм сигналів, інфантилізація, “концертна псевдопасивність”, які створюють 
умови, що близькі до художнього переживання” [9]. 

Але особливе значення у мобілізації резервів правої півкулі навчаючихся 
Г.Лозанов надає т.зв. “барочній музиці”. У ході діагностичних досліджень 
студентів їм встановлено, що при прослуховуванні такої музики здатність 
навчаючихся “поглинати і пригадувати інформацію помітно 
посилюється” [10]. За думкою Лозанова, причина цього феномену полягає у 
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темпі даної музики. Ритм барочної музики, який досягає приблизно 
шестидесяти - семидесяти ударів у хвилину, наближено до ритму биття серця 
людини у спокійному стані. Пізніше ця гіпотеза отримала переконливі 
підтвердження і при замірах частоти електромагнітних хвиль головного 
мозку. Вчені доказали, що такі, за психофізіологічною термінологією т.зв. 
“альфа-хвилі” (частотою 7 дцм), синтезуючи у мозку спеціальні хімічні т.зв. 
ендорфіни, викликають особливий емоційно-творчий стан людини, а ритміка 
барочної музики стимулює цей процес. 

До композиторів-класиків, які писали барочну музику, належать: Бах, 
Боккеріні, Коррелі, Фаш, Гендель, Гайдн, Моцарт, Шуберт і Вівальді. 

У сучасній психології творчості прийнято також виділяти дві групи 
композиторів за домінацією у них лівої чи правої функціональної асиметрії 
мозку. Однією з основ для такого розподілення є оцінка їх творів за шкалою 
“раціональність-інтуїтивність” [11]. До “лівопівкульних”, згідно цієї 
класифікації, належать: Бах, Берг, Гендель, Ліст, Мендельсон, Прокофьєв, 
Рамо, Стравінський, Хіндеммит, Шостакович. У групу виразно 
“правопівкульних” входять: Берліоз, Брамс, Вагнер, Дебюсі, Малєр, Скрябін, 

Малюнок 2.  
Схема: мотивація 
екстравертів та 
інтровертів у навчанні. 
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Франк, Чайковський, Шопен, Шуман [12]. 

 Особливе місце серед представників названих груп композиторів належить 
В.А.Моцарту, різні твори якого розраховані то ліво-, то правопівкульний типи 
сприйняття та переробки інформації. На заняттях зі студентами, і в першу 
чергу - на тренінгах їх творчої активності - ми найчастіше використовуємо 
Фортепіанний концерт №21 цього видатного класика, який має яскраво 
виражений “барочний” і відповідно - правопівкульний характер та впливає на 
розвиток інтуїції людини. 
У той же час прослуховування прелюдії до 40 симфонії Моцарту, як 
встановлено дослідженнями психологів одного з університетів США, здатні 
підвищити коефіцієнт інтелекту (ІQ) студентів, приблизно на 30%. Справа в 
тому, що як показав аналіз партитури цього “лівопівкульного” твору 
Моцарта, він при його написанні, окрім традиційних музичних знаків, постійно 
використовував іншу специфічну символіку, багато елементів якої поки ще 
досить не вдалося розшифрувати [13]. Асоціації з символікою готичних 
соборів, які за своїми гармонійними пропорціями схожі на космічну гармонію 
Всесвіту, породжує і “лівопівкульна” музика І.С.Баха. Саме її послідовники 
культурно-психологічного символізму К.Г.Юнга використовують для 
психоаналітичної допомоги та розкриття творчих можливостей тих 
“лівопівкульних” пацієнтів, хто згідно тесту Деллінгер обирає першими 
фігурами трикутник чи зигзаг [14].  
Значне зростання творчої наснаги студентів та розвиток їх інтуїтивної сфери 
(насамперед серед ENFP та ENТP) після прослухування 21 концерту та 
фрагментів декількох симфоній Моцарту спостерігається і за даними наших 
досліджень (швидкість виконання та результати ІQ у тесті Равена). Дуже 
корисне їх використання перед заліками і екзаменами, а також у ході ділових 
ігор та застосуванні проектних методів навчання. 

Для розвитку правопівкульної сфери мислення ми також пропонуємо 
студентам спеціальну техніку, що здобула назву ”малювання круглого” [15]. З 
цією метою їм надається серія завдань щоденно на протязі місяця у 30 
кружків розміром 5-копійочну монету вписувати за декілька хвилин предмети 
кругових форм: чашки, блюдця та інші “округлі продукти” їх творчої фантазії 
та реально існуючих речей. Особливо ми рекомендуємо кожному студенту у 
такі кружки вписувати різноманітні людські обличчя, які треба за 5-7 хвилин 
запам`ятати на вулиці. Окрім розвитку правої півкулі мозку, такий 
мнемотехнічний прийом дозволяє підвищувати і рівень емпатії, яка належить 
до числа професійно приоритетних якостей працівника сфери культури. 

Техніка “малювання круглого” є одним з засобів візуалізації (наочного 
уявлення та широкого використання символіки), що, відповідаючи 
особливостям невербалізованого правопівікульного мислення, суттєво 
допомагають його розвитку. Серед таких засобів, які ми також 
використовуємо у учбовому процесі, слід назвати роботу з різноманітними 
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зображеннями, насамперед з каліграфією написання слів та їх графічною 
трансформацією. Цей метод, що запропоновано німецькою дослідницею 
К.Бессер-Зигмунд, дозволяє разом з підвищенням творчого потенціалу правої 
півкулі мозку знімати симптоми тривожності та поступово нормалізувати її у 
випадках стресогених обставин [16]. 

Серед, так би мовити, відносно пасивних засобів візуалізації, що 
активізують  - ритміку правої півкулі для послідуючої напруженої творчої 
роботи (мозкові штурми, розробка сценаріїв та ін.), ми рекомендуємо 
студентам практику 5-10 хвилинного“ розглядування мандал”. Мандали - це 
особливі геометричні візерунки, які складаються з концентричних фігур, що 
сходжуються на одній точці. Прикладом мандали може бути малюнок 
людського ока з концентричними колами радужки, які переходять у фокальну 
точку зіниці. Мандальну структуру при уважному розгляданні можна 
побачити у листях, каміннях, в архітектурі церков, їх інтер'єрі та ін. У 
“правопівкульних” культурах Сходу (китайській, індійській, тибетській, 
японській) розглядання мандал і понині є однією з передумов підготовки до 
творчого процесу та духового самовдосконалення. Пошуком старовинних 
мандал та розробкою нових, що стимулюють появу різноманітних асоціацій 
та інших проявів творчої фантазії, багато займався К. Г. Юнг. Він вважав, що 
така практика значно сприяла його духовному росту та науковому 
довголіттю. За ствердженням його біографів, саме в “мандальний період 
життя (1918-1928 рр.) Юнг остаточно завершив розробку теорії 
психологічних типів” [17].  

 Окрім використання “барочних” музичних творів та засобів візуалізації, ми на 
заняттях зі студентами приділяємо також увагу іншим технікам розвитку у них 
правопівкульного мислення, що пов`язані з художньо-виконавською стороною 
їх майбутньої професійної діяльності. Великі можливості для цього надає танок 
(по-чуття та висловлювання символіки тіла), інтерес до якого теж 
неодноразово був у полі зору культурологічних досліджень К.Г. Юнга, а також 
його засоби “драматизації” в ініціюванні творчої активності, що своїми 
коріннями лежить у сфері неусвідомленого ("дитячого - Я") людини [18].  

Слід сказати, що методики розвитку правої півкулі мозку зараз вже досі 
опрацьовані і в останні роки все частіше видаються для проведення 
систематизованих самостійних та групових занять [19]. 

Мобілізація можливостей правої півкулі мозку студентів виявляється 
особливо ефективною у практикуємих нами проектних методах навчання та 
тісно пов`язаних з ними імітаційно-ігровими засобами їх проведення. Такі 
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методи навчання у циклі дисциплін науково - методичного блоку (в тому 
числі - діагностики профспрямованості), як показує досвід, найбільш корисні 
для інтуїтивних екстравертів типів ENFP та ENTP. У їх ході вони поступово 
навчаються засобам краще інтровертувати свою інтуїцію і тим самим 
(особливо ENFP) - приймати більш виважені та оптимальні рішення. 

 Впроваджуючи проектні методи навчання, ми виходимо з того, що 
проектування (від латинського “proeqto “- образ майбутнього) є, з одного боку, 
однією з глибинних психологічних потреб людини [20], а, з іншого, - займає 
визначне місце у культурі, особливо - сучасній. Об`єктом проектування у 
культурі виступають насамперед дві фундаментальні складові її структури - 
цінності та норми. Відомий культуролог О.І.Генісаретський взагалі вважає з 
цього приводу, що “проектувати - і означає створювати нову культурну норму, 
а через неї - нову можливість існування” [21]. 

Проектування студентами норм (ідеальних моделей) їх професійної 
поведінки ми, як вже згадувалось, використовували результати тестів 
Кеттелла та Люшера. Воно проводилось головним чином за допомогою 
методів, що у останні два десятиріччя були запропоновані відомими 
американськими системними аналітиками - Р.Акоффом та Т.Сааті. Важлива 
особливість цих методів полягає у тому, що вони на практиці дозволяють 
підключити ресурси правопівкульного мислення до вирішення проблем 
формування професійно значимих установок і якостей студентів. Серед таких 
ресурсів найбільш цінується інтуїція та невід'ємне від неї вміння давати 
обгрунтовані оцінки при “вираженні внутрішніх почуттів та 
схильностей” [22]. 

 Суть концепції Р.Аккоффа, яка здобула назву “наближення до одного чи 
декількох ідеалів” [23], полягає у тому, що він пропонує підходити до 
досліджуваної проблеми не традиційним шляхом концентрації уваги на 
недоліках існуючого положення діл, коли такі недоліки розглядаються 
здебільше незалежно один від іншого. Навпаки, “оскільки при спрямованості 
до ідеалу виявляється взаємозв`язок між різними майбутніми подіями, то це 
примушує розглядати одночасно множину взаємопов`язаних ... можливостей 
як єдине ціле, як систему проблем” [24] (у тексті - І.Ш.). Якщо згадати про те, 
що у сучасній діагностиці профспрямованості під діагностичною нормою 
розуміється насамперед “ідеал соціального самовтілення” [25] особи, то 
використання системного методу “ідеального проектування“ Р.Акоффа сприяє 
націлюванню на досягнення такого ідеалу. Крім того, саме цілісне бачення 
проблеми, яке краще всього притаманне особам з домінантною функцією 
інтуїтивної переробки інформації, дозволяє студентам типів ENFP та ENTP 
впевнено почувати себе при використанні проектних методів навчання. 
Яскравіше всього свою інтуїцію вони проявляють у символічній формі, “коли 
для запропонованої проблеми вдається дати таке визначення, що викликає 
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певні асоціації” [26].  
Зрозуміло, що методика "ідеального проектування" "не вичерпує усіх засобів 
рішення проблеми. Але це найкращий відомий засіб розкриття та 
стимулювання творчої активності. Крім того, це найбільш відомий засіб 
вияснити, які істинні цілі тої чи іншої людини” [27].  

Найпростіший варіант реалізації методу “ідеального проектування” - це 
розподіл аркуша зошиту на дві половини. У лівій студентами виписуються 
вже існуючі якості для професійної діяльності, а у правій - необхідні, які 
потрібні розвивати у ході навчання у вузі. Близький до цього метод складання 
т.зв. “чорно-білих самохарактеристик” (однієї - оціночної, іншої цільової) 
рекомендує і А.Ассоджоллі. За його твердженням, “ідеальна модель - це 
здатність живо уявити те, що бажано досягти на даному етапі 
саморозвитку” [28]. Як вважає Ассоджоллі, використання методу "ідеального 
моделювання" професійних та інших якостей людини, допомагає 
наблизитись до досягнення її "особистісної самості" [29] і таким чином 
гармонізувати відношення між різними функціями її психіки та соціально-
рольової поведінки. Проведені А.Ассоджоллі та його послідовниками 
дослідження показали, крім того, що процес та результати утворення 
“ідеальних моделей” розвитку по-різному відбуваються у екстравертів та 
інтровертів. Якщо перші, як правило, обирають за ідеальний образ 
“досконалість у певній сфері діяльності... -  ідеал художника, вчителя, 
вченого” [30], то інтроверти більш віддають перевагу “образам, які 
уособлюють гармонійний розвиток, особистістну та духовну 
досконалість” [31]. Враховуючи переважну кількість екстравертів серед 
студентів вузу культури, його викладачам слід повніше використовувати їх 
схильність до першочергового вдосконалення саме у професійному 
напрямку.  

 У реалізації концепції“ ідеального проектування”, що, як правило, 
проводиться у імітаційно-ігровій формі, ми намагаємось все ширше залучати 
сучасні інформаційно-комп`ютерні технології. Одна з безперечних переваг їх 
використання в учбовому процесі полягає у тому, що вони значно підвищують 
можливості візуалізації при вирішенні нагальної проблеми і тим самим 
мобілізують цей ресурс правопівкульного мислення. Як наслідок, ефективність 
засвоєння учбового матеріалу при застосуванні візуально орієнтованих 
комп`ютерних технологій зростає, за нашими замірами, від 50 до 80%.  

Прикладом впровадження такого підходу у навчальному процесі за 
курсом “Діагностика профспрямованості” може бути розроблена нами разом 
з програмісткою Голосною С.Б. комп`ютеризована методика для визначення 
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та узгодження управлінських пріоритетів - ”Менеджер-тест”. Технологія 
роботи з цим програмним продуктом передбачає обов`язкову візуально-
графічну декомпозицію вирішуємої проблеми, що відображено на схемі № 1 
на прикладі дослідження студентами місця “5 великих” за Кеттеллом у їх 
професійній діяльності. 

  
Схема № 1. Структурна (візуально-графічна) декомпозиція проблеми для 
проектування студентами пріоритетних професійно значимих 
комунікативних якостей, що необхідні соціальному педагогу у культурно-
дозвіллєвій сфері. 

 
На першому рівні наведеної схеми, як правило, визначається головна 

мета (фокус проблеми) дослідження. На другому - основні чинники (або 
критерії-за термінологією системного аналізу), що впливають на вирішення 
існуючої проблеми. Саме на цьому етапі та рівні аналізу підключаються 
механізми “ідеального проектування” у імітаційно-ігровій формі, а також 
відповідні засоби соціально-психологічної активізації роботи студентів на 
базі використання ресурсів їх правопівкульного мислення. Третій рівень у 
візуальній декомпозиції проблеми, що досліджується, складають т.зв. 
альтернативи вибору (у даному випадку - студенти, які у групі експертів 
проходили тестування за Кеттеллом і можуть бути оцінені за знайденими 
групою експертів критеріями). Як свідчить наш досвід, знайдення головних 
концептуальних аспектів вирішуємої проблеми (мета, критерії, альтернативи) 
найкращим чином досягається за допомогою високоефективного 
інструментарію соціальної діагностики - фокусованого групового інтерв`ю 
(ФГІ або “фокус-груп”) [32]. 

Візуально-графічна декомпозиція проблеми є однією з складових т.зв. 
методу аналізу ієрархій (МАІ) американського системного аналітика Т.Сааті. 
В 80-90 роки метод Сааті знайшов широке впровадження у практиці 
прийняття управлінських рішень. Однією з найпоширеніших сфер 
застосування МАЇ у багатьох країнах світу є конкурсний відбір при прийнятті 
студентів та викладачів у вузи, а також для атестації їх професорсько-
викладацького складу [33]. 

Незаперечно сильною стороною МАЇ вважається можливість його 
використання в учбовому процесі. Як підкреслює Т.Сааті, “діалог, 
структуруванні дебати і продуктивна взаємодія учасників є важливими 
чинниками в цьому процесі навчання” [34]. Саме такий процес активної 
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участі у вирішенні досліджуємої проблеми, який спирається на досягнення 
сучасної когнітивної психології, здобув за останні роки назву 
“партисипативного”. А цей стиль підходу до справи у навчанні та інших 
видах діяльності притаманне в першу чергу студентам типу ESFP. 
Найчастіше вони при проектуванні застосовують його у вигляді “особистої 
аналогії, коли члени групи уявляють себе елементами запропонованої 
ситуації” [35]. 

Не останню роль у процесі партисипативного прийняття рішень грає, за 
Сатті, звернення до психометричних традицій роботи з номінальною шкалою 
попарних порівнянь критеріїв, а потім - альтернатив досліджуваної проблеми 
[36]. Така шкала, що була відібрана Т.Сааті серед 28 існуючих 
стандартизованих психометричних шкал, які знайшли найбільше 
розповсюдження у поведінських науках [37], теж достатньо чітко 
візуалізовано у програмі “Менеджер-тест”. За її допомогою, а також 
контролю рівня логічної узгодженості (РУ) вдається поєднати індивідуальні 

судження учасників процесу прийняття рішень відносно досліджуваної 
проблеми - насамперед у випадках, коли мова заходить про можливості 
подальшої практичної реалізації запроектованої студентами “ідеальної” 
моделі їх професійної діяльності.  

На Україні, за нашими відомостями, методологія Т.Сааті широко 
використовується проф. Шаровим А.І. при навчанні студентів економічного 
факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченко. 

На базі алгоритму МАЇ, що запропоновано Т.Сааті, зараз у одній з 
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комп'ютеризованих систем підтримки управлінських рішень - ”PILOT“ [38] 
розроблено механізм відбору персоналу на спільні підприємства. Цей 
механізм вступає у дію після психометричного тестування претендентів на 
посаду за новітніми європейськими методиками “SYNTEZ“ та “BUSINES 
LINE“. Наочне ознайомлення студентів з такою практикою відбору персоналу 
для працевлаштування у престижні фірми призводить на них сильне 
враження і, безумовно, є однією з дієвих форм впливу на мотивацію 
вдосконалення їх ділових якостей у контексті сучасних вимог. 

Накопичений нами досвід свідчить також, що комп`ютеризовані системи 
підтримки управлінських рішень типу “Менеджер-Тест” та ”PILOT“ можуть 
бути особливо корисними і у післядипломному підвищенню кваліфікації 
випускників вузів культури, зокрема у справі розробки ними на 
партисипативній основі програм вдосконалення культурної політики на 
різних рівнях її проведення [39].  
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