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Основні концептуальні засади стратегії інформатизації освіти 

і головна парадигма прийдешнього суспільства знань 
 

Об’єктивні процеси розвитку суспільства (глобалізація і прискорення 
світових процесів суспільного розвитку, перехід суспільства до інформаційної 
стадії свого розвитку, демократизація суспільних відносин, інтеграція 
суспільних систем тощо), зокрема ті з них, що здійснюються в напрямі 
забезпечення поступового та неухильного зростання матеріального добробуту і 
духовності людини, підвищення рівня її захищеності від можливих суспільних, 
техногенних і природних небезпек, невпинно і разюче змінюють світ, в якому 
ми живемо. В теперішні часи зміни в техніці і провідних технологіях, в 
суспільному житті, відбуваються досить швидко – навіть швидше, ніж 
тривалість життя одного покоління людей [1]. Одночасно, ці ж об’єктивні 
процеси створили нові і загострили існуючі суспільні проблеми: науки і освіти, 
здоров’я населення, дитинства, молоді і сім’ ї, безробіття і зайнятості, 
економічні, екологічні, демографічні, морально-етичні, оборони і безпеки та ін.  

Сучасний етап суспільного розвитку характеризується суттєвим 
зростанням ролі знань – провідного продуктивного чинника сучасного 
інтелектуального і духовного суспільного розвитку. Це одночасно зумовлено і 
зумовлює помітне розширення масштабів і поглиблення наукових досліджень і 
розробок, що проводяться практично у всіх галузях суспільства, на всіх його 
рівнях. На цій основі розвиваються існуючі і виникають нові галузі знань та 
високі технології (наприклад, нано- і біотехнології, космічні технології, 
технології штучного інтелекту, освітні технології, технології в галузі охорони 
здоров’я і сільського господарства, інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ), відбувається конвергенція нано-, біо-, когнитивних та ІКТ – НБІКТ-
технології та ін.), створюються нові високоінтелектуальні автоматичні і 
автоматизовані високопродуктивні засоби діяльності. Розробляються нові 
матеріали, альтернативні екологічно більш небезпечні джерела і перетворювачі 
різних видів енергії, здійснюється їх експериментальне випробування, 
промислове виробництво та широке застосування. Розвиваються економічні 
системи (ринки праці, капіталів, товарів і послуг, підвищується конкуренція на 
цих ринках). Удосконалюються системи управління соціально-економічними і 
техніко-технологічними процесами. Як результат, підвищується продуктивність 
виробництва, швидко змінюються засоби і культура суспільної праці, способи 
життєдіяльності людини. 

За таких умов, люди, як визначальні складові соціотехнічних систем, 
мають встигати за цими змінами, адекватно реагувати на них. Це зумовлює 
потребу постійного (в темпі реальних змін) переосмислення відомих і 
отримання нових знань про людину, суспільство і природу, передбачає, що 
члени суспільства мають опанувати цими знаннями, набути навички 
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життєдіяльності в сучасному світі. Останнє визначає, що людина повинна 
навчатися впродовж усього життя, а система освіти має надати їй такі 
можливості [2]. 

Визнаючи і поділяючи провідну роль знань (а тому й науки і освіти) на 
сучасному етапі суспільного розвитку, світ стрімко крокує від інформаційного 
до прийдешнього суспільства знань (знаннєвого суспільства, англ., knowledge 
society). Через це, Україна, поряд з політичним, історично і цивілізаційно 
зумовленим самовизначенням, має формуватися і розвиватися як невід’ємний 
складник світового знаннєвого суспільства, зайняти в ньому одне з провідних 
місць. Тільки за цієї умови Україна буде привабливою для молодого покоління 
своїх громадян, забезпечить добробут, високі стандарти життя і безпеку народу, 
увійде до лав провідних країн Європи і світу.  

Отже, Україна знаходиться на порозі доленосних для народу суспільно-
економічних і науково-технічних перетворень. Освіта людини, як стрижень 
інтелектуального і духовного розвитку особистості, має відіграти у цих 
процесах провідну роль [3].  

Об’єктивність розвитку сучасного світу зумовлює таке протиріччя – 
суспільство, з одного боку, висувало і буде надалі висувати нові вимоги до 
якісних показників різних освітніх рівнів своїх членів. З іншого боку, у членів 
суспільства будуть виникати все нові й нові потреби щодо освітньої бази свого 
особистісного розвитку і своєї відповідності вимогам суспільства. Розв’язання 
цього протиріччя лежить на шляху підвищення освітнього рівня членів 
суспільства, зумовлює необхідність адекватного розвитку системи освіти – 
підвищення доступності освіти, розширення спектру і поліпшення якості 
освітніх послуг, які надає система освіти.  

Не залежно від предметного спрямування тих чи інших педагогічних 
систем, будь які з них без винятку, їх цільові і предметно-технологічні 
(методичні) складники мають відображати і спиратися на ідеї 
людиноцентризму [4], забезпечувати реалізацію парадигми рівного доступу до 
якісної освіти [5], базуватися на принципах відкритої освіти [6; 7; 8; 9]. 

Базуючись на цих основоположних засадах, ми маємо передусім 
пам'ятати, що основною метою подальшого розвитку систем навчання і 
виховання має бути забезпечення індивідуальної траєкторії формування і 
розвитку неповторної особистості учня, яку характеризує глибоко усвідомлені 
цінності демократичного правового громадянського суспільства, відповідальна, 
патріотична й активна позиція громадянина своєї країни, інтернаціоналізм, 
високі морально-вольові якості людини ХХІ століття.  

Саме такий розвиток особистості людини є тим необхідним підґрунтям, 
на якому тільки і можуть розвинутися, «благодатно розквітнути» її природні 
нахили, здібності й обдарованості, сформуватися сучасна дослідницько і 
практично спрямована навченість. Саме такий підхід закладе необхідний 
освітній фундамент, підвищить ймовірність успішного й щасливого життя 
людини, а тому й людиноспрямованого розвитку суспільства, яке, із свого боку, 
буде формувати необхідний освітній ландшафт пожиттєвого вдосконалення 
особистості, позитивно – з професійної точки зору, й морально вимогливо – з 
виховної, впливати на формування і розширення її освітніх горизонтів.  
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За таким підходом центральною фігурою в освітніх системах є і надалі 
повинен залишатися учень, провідником й основним «реалізатором» 
педагогічних інновацій, «цілеспрямовувачем» навчально-виховного процесу – 
вчитель, ініціатором, організатором і суб’єктом формування, підтримування та 
удосконалення умов здійснення і розвитку освітнього процесу – керівник освіти 
(навчального закладу) різного рівня. 

Суспільна думка має формуватися так, а владні структури забезпечити 
таке правове поле і фінансові умови, аби соціальний статус вчителя і керівника 
освіти, навчально-виховного закладу неухильно підвищувався, досяг рівня 
найбільш визнаних і шанованих членів суспільства, зокрема їхня заробітна 
плата та інші соціальні гарантії були на рівні, краще – помітно перевищували, 
середні показники соціально-економічного забезпечення працюючих в цілому 
по країні.  

Зазначені особливості суспільного розвитку призвели і надалі 
призводитимуть до об'єктивних змін складу, структури і масштабів суспільної 
діяльності. Вони зумовлятимуть суттєве підвищення обсягів відомостей, що 
виробляються і циркулюють в суспільстві, відчутне підвищення динамізму і 
складності соціально-економічних, науково-технічних та виробничих процесів.  

Поява ІКТ, стрімкий розвиток їх засобів і технології, зокрема цифрових та 
оптико волоконних, їх широке впровадження у всі сфери суспільного життя 
прискорили інтеграційні і комунікаційні процеси, забезпечили нові більш 
продуктивні можливості опрацювання електронних даних. Ці технології, з 
одного боку, вже сьогодні створюють умови динамічного розвитку 
інформаційного суспільства, з іншого – стрімко просувають нас по шляху до 
майбутнього суспільства знань [10].  

Наведемо основні, з позицій даного розгляду, ознаки суспільства знань, в 
якому саме і буде перебігати життя людей – його членів. 

Суспільство знань характеризується як суспільство, що динамічно 
розвивається, якісна специфіка якого визначається впливом сукупності 
чинників, до складу яких входять такі [11]: 

• широке усвідомлення ролі знань як умови успіху в будь-якій сфері 
діяльності; 

• наявність (у суб’єктів різного рівня) постійної потреби у нових 
знаннях, необхідних для розв’язування нових задач, створення нових видів 
продукції і послуг;  

• ефективне функціонування виробництва знань та поширення сфер і 
обсягів запиту на знання;  

• взаємне стимулювання в межах організацій і суспільства в цілому 
систем/підсистем, що виробляють знання, та систем/підсистем, що виробляють 
матеріальний продукт. 

Саме тому, суспільство знань – це суспільство, в якому переважна 
частина населення поділяє думку про те, що неперервне, протягом всього життя 
пізнання світу і вдосконалення (самовдосконалення й удосконалення за 
допомогою зовнішніх систем) є головною метою життя людини. Поступове й 
наполегливе формування в суспільстві цієї парадигми, усвідомлення членами 
суспільства її основних ідей, принципів і способів реалізації зумовлює нові 
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потреби людини щодо освітньої бази різнобічного (як загальноосвітнього, так і 
професійного) розвитку власної особистості, передбачає реалізацію 
індивідуальної освітньої траєкторії учнів і на цій основі – забезпечення їхньої 
відповідності як власним потребам, так і вимогам суспільства. 

Образно кажучи, „знаннєве суспільство має формувати більш розумних 
людей (homo sapiens)”, забезпечити нові, більш сприятливі умови їхнього 
особистісного розвитку, соціального становлення, визнання й „соціального 
ліфту” – умов, за яких саме і може скластися успішне і щасливе життя людини. 

Суспільству знань притаманна єдина стала величина – неперервність і 
неминучість змін. „Більш розумна людина” – це людина, яка органічно 
сприймає об’єктивну змінність світу (навіть, швидкозмінність), а тому й 
глибоко усвідомлює потребу неперервного пожиттєвого навчання З цього 
приводу Елвін Тоффлер зазначає „Неграмотний ХХІ століття – це не той, хто не 
вміє читати і писати, а той, хто не вміє вчитися, розучуватися і знову вчитися” 
[12]. При цьому процес навчання приносить людині певне задоволення, навіть 
насолоду.  

„Більш розумна людина”– це інноваційна людина [13], яка на основі 
високої освіченості, відповідних глибоких переконань і небайдужої 
відповідальної життєвої позиції особисто бере активну участь у процесах змін, 
ініціює, проектує, реалізує та підтримує прогресивні інновації, тим самим 
забезпечуючи як свій індивідуальний розвиток, так і вдосконалюючи світ в 
якому вона живе. 

Проте, „більш розумна людина”, як цілісна особистість – це й така 
людина, яку характеризують не тільки більш висока теоретично і практично 
спрямована навченість, більш високий інтелектуальний потенціал, 
загальноосвітні і професійні компетентності, здатність до системного мислення, 
до інноваційної діяльності, але й більш висока вихованість, що базується на 
загальнолюдських цінностях, людиноцентриській платформі. „Норми, цінності, 
установки, морально-етичні та естетичні цінності, які виховують у студентів, 
закладають фундамент соціального капіталу, необхідного для формування 
здорового громадянського суспільства і культури – того, що знаходиться в 
основі оптимальної системи управління та демократичної політичної системи” 
[1, 41].  

У сучасному глобалізованому світі це питання набуває особливої ваги. 
При його розв’язанні має бути беззаперечно враховано, що виховання нової 
людини, людини прийдешнього суспільства знань – це завдання не тільки 
національних систем інституціональної освіти. Це завдання всього світового 
суспільства.   

Саме тому формування нової людини може відбутися лише за 
обов’язкової умови – світ має схаменутися й усвідомити і визнати як найбільші 
моральні цінності: свободу, гідність, порядність, освіченість, честь, совість, 
відповідальність, патріотизм, толерантність, людиноцентризм, екологічна і 
суспільна безпека, верховенство національного і міжнародного права, 
національну самобутність народів та демократичні принципи світового 
життєустрою і суспільного розвитку.  
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Ці високі цінності мають утворити морально-етичну та естетичну основи 
ідеології формування „знаннєвої людини” та розвитку знаннєвого суспільства, 
закласти духовні основи, забезпечити виховні умови формування в ньому більш 
високого рівеня якості життя людей. Саме ці цінності стануть надійною 
перепоною прояву в суспільному житті насильницьких зазіхань мілітаристсько 
налаштованих авторитарних режимів деяких країн, різних течій неолібералізму, 
що сповідує необмежену владу грошей, створять моральну противагу поведінці 
окремих аморальних членів суспільства й їхніх угруповань, які схильні до 
позадуховних вчинків, надають перевагу привласненню і необмеженому 
споживанню продукованих людством матеріальних благ, а також діям тих 
структур фінансової і комерційної сфери, що спрямовують свою діяльність на 
безоглядне (щодо екологічної, технологічної, національної, громадянської, 
державної, політичної безпеки країн, загальнопланетарної безпеки світу, 
особистої безпеки окремої людини) отримання матеріально-грошових 
прибутків й геополітичних (не зважаючи на чинні міжнародні угоди) переваг.  

У знаннєвому суспільстві – суспільстві високої моралі, ці цінності, поряд 
із суто діловими якостями, особливо виразно будуть характеризувати світові 
авторитети – визначних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, 
зумовлювати їхнє визнання як моральних взірців для переважної частини 
населення країн і світу.   

Цей моральний портрет повинен і буде переважно відображати лідерів 
держав і міжнародних організацій, політичну еліту країн і світу. Він стане 
взірцем для визначальної кількості керівників органів державного управління і 
місцевого самоврядування, ватажків різних господарюючих й громадянських 
структур, забезпечить на цій основі їхню високу людиноспрямовану 
відповідальність при прийнятті доленосних суспільно значущих рішень. Саме 
ці моральні спрямовуючі і стримуючі сили сформують морально-цільову 
основу демократичного правового громадянського знаннєвого суспільства, 
закладуть основи й в основному зумовлять поведінку критичної маси різних 
верств населення країн, створять реальне, надійне і продуктивне підґрунтя для 
реалізації виховних функцій різними інституціями освітньої сфери, 
громадянськими організаціями, засобами масового інформування. 

Тільки за цієї умови, на таких морально-етичних основах, за таким 
сценарієм сформований знаннєвий потенціал, людський капітал знаннєвого 
суспільства буде спрямований на благо людини, зумовить не тільки 
формування нового технологічного укладу буття, але й духовне піднесення 
населення планети Земля, закладе фундамент прогресивного й безпечного 
життя і розвитку прийдешніх поколінь. Саме так, на наш погляд, варто 
розуміти головну парадигму знаннєвого суспільства.  

Саме за таким розумінням, у такому соціальному середовищі може 
сформуватися новий, більш досконалий рівень освіти, здійснюватися її 
прогресивний еволюційний розвиток: від сучасної, ІКТ-орієнтованої – до 
відкритої освіти прийдешнього суспільства знань. 

 Саме за таких умов, на такому шляху забезпечуватиметься максимально 
можлива реалізація принципів відкритої освіти [14], що у своїй системній 
сукупності відображатимуть погляди найбільш відомих у світі і прогресивно 



 6 

налаштованих державних діячів, вчених і освітян щодо розвитку освітніх 
систем. Саме відкрита освіта, з одного боку, спиратиметься на досягнутий 
рівень світового науково-технічного прогресу, соціально-економічного та 
морально-етичного розвитку знаннєвого суспільства і значною мірою 
характеризуватиме його, а з іншого, – суттєво його зумовить. 

Еволюційний поступ суспільного розвитку – від інформаційного до 
знаннєвого, передбачає, що основні здобутки інформаційного суспільства 
будуть не тільки збережені, а й примножені – інформатизація суспільства 
суттєво поглибиться, а її масштаби охоплять практично всі сфери професійної, 
громадської і побутової діяльності людей, передусім науку і освіту. При цьому 
рівень розвитку ІКТ-платформи глобального інформаційного освітнього 
простору (ГОП) та єдиного інформаційного освітнього простору (ЄІОП) та 
відповідний рівень ІКТ-підтримки систем відкритої освіти значно зростуть [15; 
16; 17].  

Варто зазначити, що не зважаючи на очевидні перспективи впровадження 
в систему освіти останніх досягнень науково-технічного прогресу в галузі ІКТ, 
формуючи стратегію розвитку освітньої галузі, розробляючи практичні шляхи 
її реалізації, політики та управлінці освіти, проектувальники освітніх систем 
мають беззаперечно керуватися тим, що у будь-якому разі досягнення нових, 
більш високих результатів навчання, забезпечення на цій основі конкурентних 
переваг випускників навчальних закладів на ринку освітніх послуг і праці, а 
навчальних закладів – на ринку освітніх послуг, не можуть досягатися 
освітянами й учнями за рахунок неврахування або обмеження визначених і 
задекларованих державою основних положень стратегій і концепцій розвитку 
освіти, загальнолюдських цінностей суспільства, демократичних принципів 
життєустрою і суспільного розвитку [18].  

Проте, можна впевнено стверджувати, що основні концептуальні засади 
стратегії подальшої масштабної інформатизації освіти і науки України [19; 20; 
21; 22: 23; 244 25] мають базуватися на концепції хмарних обчислень [26; 27], 
широкому застосуванні у процесі навчання комп’ютерно орієнтованих засобів 
навчання [28; 29; 304 31], зокрема мобільно орієнтованих засобів (МІП) [32], 
електронних освітніх ресурсів (ЕОР) [33] та сервісів відкритих адаптивних 
інформаційно-комунікаційних мереж й електронних соціальних спільнот [34], 
суттєвому удосконаленні на цій основі методичних систем  навчання усіх без 
винятку педагогічних застосувань [35]. 

При цьому має бути суттєво поглиблена інтеграція зусиль освітньої галузі 
в інноваційних напрямах інформатизації освіти і останніх здобутків психолого-
педагогічної науки та ІКТ-індустрії [36; 37; 38], зокрема  передбачена 
ефективна співпраця з компаніями ІКТ-бізнесу на основі застосування 
механізмів аутсорсінга [39]. 

Необхідність розроблення освітніх моделей формування і розвитку 
знаннєвого суспільства, що мають базуватися на наведеній вище головній його 
парадигмі, на принципах відкритої освіти, на масштабній інформатизації 
суспільства і освіти, висуває перед психолого-педагогічною наукою і освітньою 
практикою нові, поки що до кінця не збагненні завдання, зумовлює нагальну 
потребу їх розв’язання [40; 41; 42; 43; 44; 45]. 
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Поки що складно уявити, що так станеться у найближчий час та у 
необхідній мірі. Проте Україна і сучасний світ насправді не має іншої 
продуктивної альтернативи з позитивним прогнозом сталого і безпечного 
прогресивного суспільного розвитку. 

Проте варто сподіватися, що ці завдання будуть успішно розв’язані, а 
наведений прогноз морально-етичного складника суспільного розвитку 
значною мірою справдиться. 
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Основні концептуальні засади стратегії інформатизації освіти 

і головна парадигма прийдешнього суспільства знань 
  

Розглянуто особливості сучасного етапу суспільного розвитку: перехід 
від інформаційного суспільства до суспільства знань. Визначаються морально-
етичні вимоги, що мають бути сформовані в учнів та характеризувати 
загальний моральний клімат у суспільстві. Формулюються основні 
концептуальні засади стратегії інформатизації освіти 
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