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Про 



о 15-літні анкетування, опитування студентів та учнів, проведеного нами та іншими 
на колегії дослідниками. Цьому процесу сприяє і той факт, що нове покоління 
пував на комп'ютерів має потужні можливості, які вдало використовуються як 

У першо- у навчальному процесі, так і в процесі професійної діяльності. 

Що ж стосується навчання, то традиційно ми звикли сприймати його 
Д почали як щось таке, чим нас мусять забезпечити. Сьогодні ці уявлення 
ю статус змінилися. З приводу цього зазначимо, що не можна не погодитися 
не лише з думкою відомого науковця В.П. Зінченка про те, що навчити не можна, 

£ундаме- можна лише навчитися. Треба навчитися розглядати та аналізувати своє 
;
 родона- знання зсередини, а не тільки зовні. Мова йде не про присвоєння чужого 
- "це не досвіду, а про набуття свого, що набагато важче. Чужий досвід потрібно 

-ті робіт не стільки присвоювати, скільки здобувати з нього "уроки". В собі 
зсофська необхідно мати не просто наявність інтересу і бажання вчитися, 

феномен а готовність і здатність докласти зусиль до того, щоб навчитися вчитися, 

діальних На думку відомого психолога К. Роджерса, одним з головних недоліків 
ваються традиційної системи навчання є надмірна переоцінка ролі викладача 
ю появи (і викладання) і в той же час недооцінка ролі осмисленого учіння (та учня). 

Що при Такий стан - це своєрідна данина минулому, адже "переоцінка ролі 
гільстві) викладача має без сумніву пристосувальний смисл лише для життя 

іля них людини в незмінному природному та соціальному середовищі"
3
. 

В сучасному світі
4
, який характеризується швидкими і масштабними 

сам
е - змінами, необхідно перенести акцент в процесі навчання з викладанння на 

відація, учіння, викладання організувати не як трансляцію інформації, а як 
ЦІя - це фасилітацію (активізацію, забезпечення і підтримку) процесу осмисленого 

яка за учіння. Такі зміни в навчанні К.Роджерс розглядає як прояв нового 
Цьому мислення, як справжню реформу освіти, яку не можна забезпечити ні 

гаційна шляхом удосконалення навичок та умінь, знань і здібностей учителя, ні 
іяється шляхом розробки і впровадження в процес навчання нових експеримен-

іювати тальних програм і найсучасніших технічних засобів
5
. Особливої значимо-

зати її. сті цей процес має набути у вищих закладах освіти, де самостійна 
/вання навчально-пізнавальна діяльність є одним з головних механізмів (засобів) 

вчення реалізації професійної підготовки. 
в
 той Сьогодні, як на нашу думку, поглиблюються і суперечності між рівнем 

іа
ДІяні підготовки спеціаліста та вимогами життя в сучасному суспільстві. До них 

можна додати ще й небезпеку, яку несе з собою бурхливий розвиток 
шості інформатизації (звісно, при наявності і позитивного чинника в цьому 
ге

й на процесі!). Інтенсивна атака "неконтрольованої" інформації на мозок "дітей 
ма ти 
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і підлітків рухомими зображеннями і звуками блокує необхідні для 
традиційного текстового навчання канали сприйняття й осмислення 
інформації - молодь уміє, але не любить читати, оскільки швидко 
втомлюється. На жаль, поки що організатори освіти тут не можуть нічого 
вдіяти. З розвитком Інтернету та доступу до нього старше покоління, сім'я 
та система освіти поступово втрачають можливість контролювати ту 
інформацію, яка надходить до молоді і слугує формуванню її само
свідомості. Надалі, в міру розвитку "неконтрольованих" інформаційно-
виховних засобів (які сьогодні перебувають лише на початковій стадії 
свого розвитку) ця проблема може стати глобальною і важко вирішуваною 
щодо ефективності планування, організації і забезпечення діяльності 
системи освіти, особливо в частині емоційно- інформативних впливів на 
учня. Поки що жодна країна в світі ще не створила національної програми, 
яка з'єднала б своїх громадян інтерактивними електронними засобами 
задля швидкісної комунікації між ними, убезпечивши при цьому учнів та 
дітей дошкільного віку від шкідливих впливів. 

Немає сумнівів у тому, що той народ, який першим реалізує 
можливості цифрової комунікації й уведе її до навчальних методик, буде 
очолювати освітній процес. Саме на засадах комп'ютеризації та удоско
налення організаційно-педагогічних умов стане можливим в подальшому 
розвиток пізнавальної діяльності учнів і студентів вищих навчальних 
закладів, самоосвітньої діяльності дорослих в контексті постійного 
підвищення їх кваліфікації, можливої перекваліфікації спеціаліста 
впродовж його життя, а також розвитку особистості та задоволення її 
пізнавальних потреб. 
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ПРОБЛЕМИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ОСВІТИ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

Резюме 

В статті робиться спроба аналізу пізнавальної д іяльност і в умовах неперервност і 
освіти, інформатизаці ї та комп 'ютеризаці ї суспільства. Самост ійна пізнавальна 
діяльність розглядається як один з найважлив іших чинників профес ійної 
п ідготовки. Акцентується увага на необхідност і розвитку самост ійної пізнава
льної д іяльності в умовах неперервного навчання . 
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