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вищих, так і середніх навчальних закладів.
_ :© уміти використовувати знання у практич- - діяльності, не досить вислуховування,
— и й н я т т я інформаціїї та її фіксації. Кожен пожвен вміти аналізувати навчальну інформацію,
порівнювати її з відомою, відбирати необхідну
і ІЕ себе інформацію, застосовувати її на практиш. формуючи таким чином образ професійної
діаяьності. Наскільки активним буде цей розу
мовий та практичний навчально-пізнавальний
цес, настільки ефективним буде й результат
ої діяльності. Сам по собі результат пізнання
ричинює подальший пошук людиною шляхів
більш глибокого пізнання об'єкта і створення
коналого творчого набутку. Цей процес від
ається протягом усього життя і є неодмінною
накою людського поступу (І. А. Зязюн).
Створення можливостей розвитку особистов умовах, коли вал несистематизованої інрмації завжди лягав на учня обов'язком знати
-є, змушував шукати практичні шляхи виходу з
о\ С У П ^ Ї Л І П . З ВДЄЇО метою в школах з&сл осов^ ься нові організаційні форми і методи навчан;-. Багато залежить від школи. Зрозуміло, чому
таннім часом в багатьох країнах приділяється
лежна увага проблемі читання. Сьогодні вчех-педагогів та організаторів освіти хвилює
еншення кількості людей, що читають, передім — учнів та студентів, яке сталося в результі комп'ютеризації. По суті, з'ясувалось, що
•5-літні юнаки не володіють навичками осмисного читання, це є підтвердженням того, наільки справедливо сьогодні б'ють тривогу з
ричини різкого падіння культури читання,
'едарма на колегії М О Н України 22.08.2008 р.
. іністр освіти і науки наголошував на необхідості виховання культури читання, а також по
долання у першокурсника страху перед бібліо
текою!
Поняття «інформація» у фундаментальній
науці, як відомо, почали використувати з середи
ни XX ст. Це поняття швидко отримало статус
загальнонаукової категорії, ним стали широко
користуватися не лише спеціалісти в галузі кі
бернетики й передачі інформації. На фундамен
тальність і філософську значущість цього по
няття вказував ще родоначальник кібернетики
Н. Вінер. Його слова про те, що інформація —
«це не матерія і не енергія, це — третє», стали
пророчими. У більшості наукових робіт останніх
років інформація розглядається не лише як важ
лива філософська категорія, а й як надзвичай
ний за своєю багатоплановістю феномен фізич
ної реальності. Вона — стрижень розвитку і
взаємодії всіх соціальних структур. Саме інфор
мація є носієм смислу всіх процесів, які відбува

ються навколо, а усвідомлення головної ролі ін
формації стало причиною появи нового методу
наукового пізнання. Суть його полягає в тому,
що при вивченні будь-якого об'єкта, процесу чи
явища (у природі та суспільстві) насамперед
виявляються та аналізуються найбільш харак
терні для них інформаційні аспекти.
З переліку дій, які можна виконувати з ін
формацією, а саме: створення, обробка, перероб
ка, використання (керівництво), ліквідація,
облік, аналіз, передача, накопичення, — логічно
виходить, що інформація — це предмет, продукт
і водночас інструмент діяльності людини, яка за
допомогою вже наявної інформації створює но
ву. У цьому випадку одержана інформація набу
ває власної цінності, а інформаційна функція
все чіткіше отримує самостійний статус у діяль
ності людини. Нарешті, з'являється нова інфор
маційна культура, під якою слід розуміти вміння
працювати з інформацією, використовувати,
опрацьовувати, зберігати і передавати її. Важли

вою рисою тюсттвдстріальшто суспільства є не
лише оперування великою кількістю інформа
ції, що постійно зростає, а й можливістю забез
печення максимуму індивідуальної свободи.
Останнє є досить показовим (і в той же час
ефективним), якщо розглядати навчальний про
цес, в якому задіяні сучасні інформаційні техно
логії.
Інформатизація суспільства сьогодні знач
ною мірою змінила і цінності людей, моделі їх
ньої поведінки, їх переорієнтацію з матеріаль
них цінностей на цінності самореалізації. Про це
переконливо свідчать численні результати анке
тування, опитування студентів та учнів, прове
деного нами та іншими дослідниками. Цьому<
процесу сприяє і той факт, що нове покоління
комп'ютерів має потужні можливості, які вдало
використовуються як у навчальному процесі;
так і в процесі професійної діяльності.
Неперервну освіту можна розглядати як
принцип, що пронизує та об'єднує всю систему
освіти, всі канали виховного впливу. В умовах:
науково-технічного і соціального прогресу, знач
ної розгалуженості системи освіти ще більше
зростає роль загальноосвітньої школи у?забезпе
ченні неперервності освіти. Адже саме в школі
повинні сформуватися і перші вміння, і перші
бажання, і смак до знань, до їх самоздобування..
Надзвичайно актуальним є педагогічне зав
дання щодо формування потреби в засвоєнні
знань і доповненні їх шляхом самоосвіти. Якщо
в особи не сформовано потребу в самоосвіті, то
ідея неперервної освіти не може бути реалізова
на навіть за умови, що будуть наявними всі інші
необхідні для цього складники. Отже, слід не
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лише надати право, а й створити відповідні
умови для самоосвіти, які повинні об'єктивно
забезпечуватися суспільством. Щодо суб'єкта
навчання, то необхідно створити умови та забез
печити його готовність до реалізації цього права
так, щоб у-нього була постійна потреба вчитися,
збагачувати власні знання.
Відомо, що забезпечення неперервності освіти
можливе лише за наявності уміння вчитися. Зро
зуміло, що формування цього вміння у шкільні та
студентські роки є базовим для забезпечення по
дальшої самоосвітньої діяльності дорослих. Це
вміння розглядається як своєрідний місток, що
з'єднує окремі й такі не схожі один на одного
складники-системи неперервної освіти, починаю
чи з дитячих дошкільних закладів і завершуючи
навчаннямідорослих, тобто навчанням упродовж
усього життя. Проте більшість вступників у вищі
навчальні заклади не вміють правильно слухати
лекцію, чітко й лаконічно її конспектувати, вико
ристовувати найбільш ефективні методи за
пам'ятовування, відшуковувати необхідну науко
во-навчальну літературу, аналізувати, знаходити
в ній найважливіше, також не володіють правила
ми логічного мислення.
Доведено, що серед пропозицій стосовно
вдосконалення самостійного навчання студентів
на особливу увагу заслуговує організація само
стійної навчальної роботи. Це зумовлюється пе
редусім її провідним впливом на розвиток пізна
вальної
активності
студентів,
механізмів
самоуправління, особистісного розвитку, вихо
вання відповідальності; можливостями безпосе
реднього поєднання теоретичної діяльності з
власне практичними завданнями. Відповідно до
цього головним завданням учителя є надання
учневі коректної та своєчасної допомоги в самоактуалізації (виявленні й розвитку природних
нахилів,; самоствердженні). Основним завдан
ням, яке вирішується у процесі професійної під
готовки, є усвідомлення особистістю себе й ін
шої людини як головної суспільної цінності,
розвиток професійної самосвідомості (особи
стість учителя як головний інструмент педаго
гічного впливу в розмаїтті притаманних їй яко
стей) ута професійних інтересів майбутніх
фахівців.
Що ж стосується навчання, то традиційно ми
звикли: сприймати його як щось таке, чим нас
мусять 'забезпечити. Сьогодні ці уявлення різко

змінилися. З приводу цього зазначимо, що не
можна не погодитись з думкою відомого науков
ця В. П. Зінченка про те, що навчити не можна,
можна лише навчитися. Треба навчитись розгля
дати та аналізувати своє знання зсередини, а не
тільки ззовні. Йдеться не про привласнення чу
жого досвіду, а про набуття свого, що набагато
важче. Чужий досвід потрібно не стільки при
власнювати, скільки здобувати з нього «уроки».
В собі необхідно мати не просто наявність інтере
су і бажання вчитися, а готовність і здатність до
класти зусиль до того, щоб навчитися вчитися.
На думку відомого психолога К. Роджерса,
одним з головних недоліків традиційної системи
навчання є надмірне переоцінювання ролі викладача*(і викладання) і в той же час недооціню
вання ролі осмисленого учіння (та учня). Такий
стан — це своєрідна данина минулому, адже «пе
реоцінка ролі викладача має, без сумніву, при
стосувальний смисл лише для життя людини в
незмінному природному та соціальному середо
вищі» [3, 8]. В сучасному світі, який характери
зується швидкими і масштабними змінами,
необхідно перенести акцент у процесі навчання
з викладанння на учіння, викладання організу
вати не як трансляцію інформації, а як фасилітацію (активізацію, забезпечення і підтримку)
процесу осмисленого учіння. Такі зміни в на
вчанні К. Роджерс розглядає як прояв нового
мислення, як справжню реформу освіти, яку не
можна забезпечити ні шляхом удосконалення
навичок та умінь, знань і здібностей учителя, ні
шляхом розробки і впровадження у процес на
вчання нових експериментальних програм і най
сучасніших технічних засобів [там само]. 1 з цим
не можна не погодитись. Особливої значущості
цей процес має набути у вищих закладах освіти,
де самостійна навчально-пізнавальна діяльність
є одним з головних механізмів (засобів) реаліза
ції професійної підготовки.
Звичайно ж, лише на засадах комп'ютериза
ції та удосконалення організаційно-педагогіч
них умов стане можливим у подальшому розви
ток пізнавальної діяльності учнів та студентів
вищих навчальних закладів, самоосвітньої
діяльності дорослих в контексті постійного під
вищення їх кваліфікації, можливої перекваліфі
кації спеціаліста впродовж його життя, а також
розвитку особистості та задоволення її пізна
вальних потреб.

В
статье
проанализированы
некоторые
аспекты
педагогического
образования
в
период
его
реформирования.
Изменения,
которые
происходят
сегодня,
влияют
на
решение
проблемы
усовершенствования
профессиональной
подготовки.
Важными
составляющими
этой
подго
товки являются непрерывность
образования
и умение
самостоятельно
получать
новые
знания.
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The article is devoted to the analysis some aspects of pedagogical education during its reformation:
Changes faced our society today influence on solving
the problem
of professional training improve
ment.
The important component of this process is continuity of education and ability of getting new
knowledge
personally.
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