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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОМУ 

НАВЧАННІ 
 
Інформаційна епоха потребує змін у суспільстві, відповідно до тих 

можливостей, що вона надає. У першу чергу зростає попит на 
креативних і мотивованих кадрів, які прагнуть до самореалізації у 
відповідності з їх природними здібностями. Сучасна вища школа має 
надати векторний поштовх для розвитку такої особистості, 
дотримуючись стандартів сьогодення. Це завдання вирішить не стільки 
зміст освіти, скільки нові педагогічні технології, створені з 
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використанням новітніх розробок у сфері філософії, соціології, 
психодіагностики та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).  

Висновок американського економіста Лестера Туроу, щодо 
перевороту основ теперішнього суспільства у двадцять першому 
столітті з боку технології й ідеології стрімко втілюється у життя. 
«Технологія робить кваліфікації і знання єдиним джерелом стійкої 
стратегічної переваги» [3, с. 384].  

Створення простору суспільної довіри розмежує традиційне 
середовище спілкування студента, що посилює мотивацію до роботи у 
групах та індивідуального наукового пошуку. Доступ до найбагатших 
сучасних інформаційних ресурсів змінює погляд на отримання знань, 
перетворюючи авторитарного педагога на експерта, а студента на 
розробника. 

На сьогоднішній день статусу освітнього тренду набули особистісно-
орієнтовані технології, які Білл Клінтон назвав технологіями  
XXI століття [4]. 

Особистісно-орієнтоване навчання відрізняється від традиційної 
освітньої парадигми своїм суб’єктом, яким виступає сам студент. У свою 
чергу, провідною діяльністю педагога стає проекція знань крізь 
особистість студента, де розробна частина надається студентові, що 
змінює застарілий шаблон освіти на технології педагогіки 
співробітництва та відображає гуманістичний напрямок філософії, 
психології і педагогіки, на якому побудована система освіти в провідних 
країнах світу. 

Найбільш яскравий представник гуманістичної психології Карл 
Роджерс виділив основні принципи цього напрямку, які є фундаментом 
особистісно-орієнтованої педагогіки: спочатку ідентифікується 
суб’єктивний досвід учня, а потім співвідноситься до змісту освіти, що 
створює умови для чіткого усвідомлення, де, яким чином і з якою метою 
ці знання можуть бути застосовані.  

На порозі професійної глобалізації стає все більш затребуваним 
універсалізм, який прийшов на заміну класичній вузький спеціалізації 
знань. Є.М. Князєва [6] зазначає, що на відміну від традиційної освітньої 
парадигми синергетичний підхід до освіти передбачає актуалізацію 
навчальної діяльності як нелінійну ситуацію, де учень розкриває себе у 
процесі співробітництва із самим собою, що гарантує максимальне 
сприйняття змісту освіти всіма студентами з урахуванням їх 
особливостей.  
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Процес сприйняття знань перетворюється у наслідування, що 
підсилює їх значимість. Студентом рухає бажання створити щось схоже, 
але з власної точки зору, природно реалізуючи основні методологічні 
засади навчання: від живого споглядання до абстрактного мислення і від 
нього до практики. Рушійною силою навчального процесу стає розробка 
навчальних матеріалів, що змушує розробника більш концентровано 
поглибитися у предмет, а мислення тих, хто лише навчається, 
залишається у рамках навчальної системи.  

У процесі експлуатації ІКТ вища школа доповнює і виробляє нові 
навчальні системи. Протягом півстоліття для потреб освіти у світі 
розробляються навчальні системи на засадах штучного інтелекту, які є 
принципово новим напрямком комп’ютеризації навчання. Інтелектуальні 
навчальні системи конструюють найбільш відповідну до моделі студента 
програму навчального курсу з можливістю її коригування, підтримують 
технології адаптивної навігації, інтелектуальний аналіз рішень та 
розв’язання проблем, що допомагає студенту знайти оптимальний шлях 
через навчальний матеріал, використовуючи сучасні надбання 
комп’ютерного середовища [7].  

Саме інформаційно-комунікаційні технології розкривають 
педагогічні і дидактичні функції, реалізуючи закладені в них потенційні 
можливості. Ефективне використання засобів ІКТ в навчанні потребує 
переглянути сутність навчання, роль і взаємовідносини викладача і 
студентів, а також їх матеріальну базу, що перетворює увесь звичний 
процес на суттєво новий. 

Якщо використовувати комп’ютер як інструмент пізнання, 
відбувається взаємодія між комп’ютером та студентом шляхом 
розширення можливостей першого відповідно до потреб навчального 
процесу одночасно з вивченням студентами учбового матеріалу, на 
відміну від традиційних навчальних комп’ютерів, які тільки 
контролюють освітній процес. У результаті такої співпраці отримаємо 
підвищення ефективності навчання та непереривне вдосконалення 
навчальних інструментів згідно потреб користувачів. 

 Це дозволяє сформулювати дидактичні вимоги до сучасних 
інформаційних технологій навчання: забезпечення кожному студенту 
можливості навчання у відкритих адаптивних системах за 
індивідуальною програмою, де студент має право не тільки вибирати 
існуючу модель навчання, а й самому розробляти її. 
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 Відкриті інтелектуальні інформаційно-комунікаційні навчальні 
технології адаптуються до суб’єктивного досвіду студента, що 
відповідає завданням особистісно-орієнтованого навчання, 
використовуючи синергетичний підхід як дидактичний метод, що у 
сукупності презентує оновлення сучасної освітньої парадигми та 
актуалізує потребу кардинальної реорганізації усіх ступенів освіти 
України відповідно до світових вимог і внутрішніх соціокультурних та 
економічних потреб. Заслуговує на увагу також те, що діалоговий режим 
роботи перетворює студента із об’єкта в суб’єкт навчання – людину, яка 
зацікавлена у результативному навчанні. Шляхом самоактуалізції 
забезпечується розвиток інтелектуального потенціалу студента, його 
особистісної ідентичності. Таким чином, в умовах інтеграції 
інформаційних технологій в навчальний процес з’являються додаткові 
можливості розвитку культуротворчих здібностей студентів, що 
відповідає сучасним вимогам розвитку суспільства та світу. 
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