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Рівень інформаційної культури істотно впливає на успішність
життєдіяльності особистості і розширює свободу дій людини.
Сьогодні уміння знаходити і використовувати інформацію впли-
ває на соціальний статус не менше, ніж одержана освіта, еконо-
мічний та соціальний стан сім’ї та інші соціальні фактори. Мож-
на передбачати час, коли умовою входження в інтелектуальну
еліту стане рівень інформаційної культури особистості.
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На сьогодні технологічні нововведення в освітній діяльності
реалізуються в контексті техноматики як специфічного напряму
педагогічної інноватики, що вивчає удосконалення, трансформа-
цію і комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу
за допомогою технологічних нововведень.

Технологія в освіті, насамперед, асоціюється з поняттям «пе-
дагогічна технологія», яка розглядається в науці як системний
метод створення, використання та оцінювання всього процесу
навчання та засвоєння знань шляхом урахування людських та
технічних ресурсів і взаємодії між ними для досягнення більш
ефективної форми освіти.
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На основі аналізу різноманітних методів та форм навчання,
що розроблені та апробовані світовою педагогічною практикою
обрано ряд педагогічних технологій, сукупність яких створює
певну дидактичну систему: кейс-метод, проблемний метод
(«проблемне навчання»), метод проектів, навчання в малих гру-
пах («навчання у співробітництві»), «портфоліо» тощо. Ця сис-
тема відображає особистісно-орієнтований підхід до навчання,
дозволяє досить успішно формувати критичне та творче мислен-
ня, а також формувати вкрай необхідні для сучасної освіти нави-
чки роботи з інформацією.

Провідним засобом досягнення поставлених завдань є саме
проблемне навчання, що трактується як технологія розвивально-
го навчання. Проблемне навчання, насамперед, передбачає сис-
темне застосування широкого кола завдань проблемного типу,
спрямованих на формування у студентів таких умінь: формувати
проблему; будувати гіпотезу; планувати систему дій, спрямова-
них на вирішення завдання; застосовувати загальнонаукові та
конкретні методи дослідження; актуалізувати наявну інформа-
цію; контролювати хід виконання завдання; аналізувати й обго-
ворювати результати; виправляти помилки; здійснювати пізнава-
льний процес в умовах нової ситуації тощо.

Отже, основне завдання технології проблемного навчання —
це активізація інтелектуального потенціалу студентів шляхом об-
говорення під час аудиторних занять «проблемних ситуацій».

Проблемне навчання реалізується у трьох основних формах:
• проблемного викладання матеріалу викладачем в лекціях

(«проблемні лекції);
• аналітично-пошукової діяльності студентів за участю викла-

дача під час семінарських занять;
• самостійного наукового дослідження та вирішення проблем-

ної ситуації під керівництвом викладача під час написання рефе-
ратів, курсових робіт, дипломних проектів, а також під час вико-
нання студентами дослідницької роботи у наукових гуртках.

Ключовим поняттям проблемного навчання є «проблемна си-
туація», яка створюється викладачем з навчальною метою. Вона
включає в себе складне теоретичне або практичне питання, що
потребує вивчення та дослідження у взаємодії з певними умова-
ми та обставинами, що її створюють.

Проблемна ситуація, як правило, має дві сторони:
• предметно-змістовну, що пов’язана з виокремленням супе-

речностей між опорними знаннями та недостатністю певної сут-
тєвої інформації;
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• мотиваційну, що спрямована на усвідомлення суперечностей
та спонукання студентів до подолання цих суперечностей шля-
хом оволодіння новою інформацією.

Рівні проблемного навчання залежать від змісту навчального
матеріалу (наявності можливостей створити проблемні ситуації
різного ступеня важкості) та типу самостійних дії студента. За
цими ознаками виокремлюють чотири проблемності:

• рівень, що забезпечує репродуктивну діяльність;
• рівень, що забезпечує використання наявних знань у новій

ситуації;
• репродуктивно-пошуковий рівень;
• творчий рівень.
Формулюючи проблемну ситуацію на будь-якому рівні, ви-

кладач має керуватися наступними вимогами: не надавати інфор-
мацію у вигляді постулату, а виявляти суперечності, що детермі-
нують зародження і розвиток певного явища; орієнтувати студен-
тів на максимальну самостійність у пізнавальній діяльності; спів-
відносити проблемну ситуацію, з одного боку, з тезаурусом сту-
дентів, а з іншого — передбачити, щоб вона була достатньо важ-
кою, а не банальною; спиратися на основні дидактичні принципи
(науковість, систематичність, наочність тощо)

Підсумовуючи, можна відмітити, що проблемне навчання доз-
воляє особистості на основі наявної різноманітної інформації сфор-
мувати власну точку зору, співвіднести її з існуючими поглядами,
знайти серед них такі, що співпадають із власними, та виявити своє
ставлення до протилежних, тобто сформувати інформаційний світог-
ляд, який є відкритим для уточнення, поглиблення та змін.
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Відповідно до вимог сучасного етапу реформування освітян-
ської галузі в Україні, за умов пошуку та реалізації нових підхо-
дів до організації вищої економічної освіти, орієнтованої на пе-
ретворення навчального процесу у засіб розвитку творчого




