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Стаття присвячена освітньо-педагогічному процесу, який потребує 

якісно нового типу педагога, і технологічних засобів реалізації особистісне 

орієнтованих програм. Освітянин має прагнути реалізувати головну 

гуманістичну мету. 
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The article is devoted to education-pedagogical process that requires a 

qualitatively new type of teacher, and technological means to implement learner-

centered programs. Educator should strive to realize the main humanistic purpose.  

Keywords: educational-educational process, society paradigm, education. 

ХХ – ХХІ століття – ера становлення і розвитку інформаційної цивілізації. 

Поняття інформаційне суспільство, яке було сформульоване Ю. Хаяші 

наприкінці 60-х – на початку 70-х років минулого століття, відразу набуло 

значення символічного визначення такого типу суспільного устрою, в якому 

більшість працівників зайнято виробництвом, впорядкуванням, збереженням, 

переробкою і реалізації інформації. Здобування інформації, її трансляція, 



створення умов її доступності – основна функція суспільства інформаційного 

типу. 

Серцевина інформаційного продукту – наукові знання, надійні і плідні. 

Симптоматично, що терміни інформаційне суспільство і суспільство знання 

нерідко використовуються як синоніми, хоча за своїм змістом вони далеко не 

тотожні. Характерно також і те, що концепція інформаційного суспільства 

виникла в Японії, країні, де вища освіта як суспільний інститут залучення 

людей до справжнього знання, є загальнодоступною. Розвиток інститутів вищої 

освіти і становлення суспільства, в якому інформаційно-комунікативні системи 

істотно змінюють характер людської діяльності в усіх її сферах, позбавляють 

працівників рутинної роботи – два паралельних взаємодіючих процеси 

утворення сучасного інформаційного світу, ноосфери. 

При цьому, на наше переконання, виробництво знання, яке відбувається в 

усіх ланках вищої освіти (і науки) – домінуюче начало цієї взаємодії. Адже 

знання – це квінтесенція результатів пізнавального процесу, істинні і перевірені 

практикою відомості щодо дійсності. А інформація, при всій різноманітності 

тлумачення цього феномену, – повідомлення або система повідомлень, які 

безпосередньо або опосередковано забезпечують комунікативні зв’язки розуму 

та відчуттів людини з навколишнім середовищем. Знання – це осередок освіти, 

освіта – шлях до суспільства знання, царини панівної інформації. При цьому 

сучасне розуміння знання істотно відрізняється від класичного прогресистсько-

просвітницького його тлумачення. Як зазначалося на Всесвітній конференції 

ЮНЕСКО «Вища освіта в ХХІ столітті : підходи і практичні заходи» (Париж, 

жовтень 1999 р.), пріоритетними в розумінні сутності і призначення освіти є 

гуманістичні завдання, розробка і реалізація програм людського розвитку. 

Відповідно до цієї парадигми фахову освіту, в тому числі й туристську, можна 

вважати сучасною, якщо вона передбачає і забезпечує процес нелінійної 

взаємодії людини з інтелектуальним інформаційним середовищем, яке 

особистість сприймає для збагачення власного внутрішнього світу і завдяки 

якому вона визріває для примноження потенціалу самого середовища. 



Але чи не означає це девальвацію елементу знання в освіті ? На думку Ф.Т. 

Михайлова, предмет освітньо-педагогічної діяльності є не тріада знання, уміння 

і навички, а культурні потреби і творчі здібності вчителів, учнів, батьків, 

управління і всіх, хто так чи інакше включається в простір освітньої діяльності 

[3,116]. Ця думка далеко не безперечна. Насправді, в світі, переповненому 

інформаційними даними, фізично неможливо опанувати ними. Часи 

репродуктивної педагогіки минули безповоротно. Парадигма підготовки 

вузького спеціаліста, який стандартно мислить і шаблонно діє, поступаються 

місцем орієнтації на особистість, яка ініціативно діє, здатна до творчого 

використання наявної інформації. Інформаційне суспільство потребує 

інноваційної культури, інноватика стає її паролем. 

Як відомо, інновація – нововведення, новизна, зміна, запровадження 

чогось нового. Щодо педагогічного процесу, як зазначає Н.Є. Мойсєюк, 

інновація означає введення нового, як мета збагачення змісту та методики 

навчання та виховання; як організація спільної діяльності викладача і студента 

або учня. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових 

пошуків, передового педагогічного досвіду вчителів, викладачів і цілих 

колективів. 

Педагогічний досвід – це система педагогічних знань, умінь і навичок, 

способів здійснення творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних 

складових, здобутих у процесі практичної навчально з виховної роботи. 

Педагогічний досвід як основа інноваційного процесу є конкретним 

різновидом досвіду як такого : сукупності знань, умінь, навичок, узагальнених, 

апробованих та санкціонованих суспільною практикою. Існують різні форми і 

прояви досвіду : передовий (позитивний, авангардний) та застарілий 

(негативний), масовий (колективний) чи індивідуальний, експериментальний чи 

практичний. Передовий педагогічний досвід – це досвід, що забезпечує стійку 

ефективність навчально-виховного процесу за рахунок використання 

оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання. 

Передовий педагогічний досвід народжується, проростає з досвіду позитивного, 



вирізняється з-поміж масової освітньої практики своєю нестандартністю, 

новизною. Якщо новизна досвіду наближається до наукового відкриття, такий 

досвід називають новаторським. Досвід викладача-новатора набуває 

експериментального статусу. 

Хоча у педагогіці такий досвід – явище досить рідкісне, проте певна 

кількість наукових новацій починалась саме з передового досвіду 

(А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський). Експериментальними пошуками 

відзначається досвід відомих вітчизняних вчителів-новаторів – М.П. Гузика, 

Є.М. Ільїна, С.М. Лисенкової, В.Ф. Шаталова та ін. Обов’язковим елементом 

використання інноваційних педагогічних інформаційно-дидактичних наробок є 

адекватні педагогічні технології, а також персональна майстерність їх 

використання. 

Повертаючись до думки Ф.Т. Михайлова щодо необов’язковості  у 

сучасному інформаційному суспільстві знань, умінь, навичок зазначимо, що 

вона має враховувати сучасне розуміння знання, а також засобів його реалізації. 

Значно переконливіший вигляд має позиція В.В. Кизими. Він також 

переконаний, що класичні принципи освіти, які базувалися на необхідності 

озброїти учня системою знань, що „панує як над викладачем, так і над учнем” 

[1], і яка через це має репродуктивний характер, розглядає учня як пасивний 

об’єкт , свідомість якого слід наповнити різними повідомленнями, в умовах 

інформаційної цивілізації дедалі більше виявляють свою застарілість, 

неефективність. 

Вони поступаються місцем некласичним освітнім моделям (розвивальна 

педагогіка). „На відміну від класичної освіти з її опорою на систему знань і 

систему викладання як на непорушну основу, в некласичній особливу роль 

відіграє такий чинник, як суб’єктивність учня, особистість вчителя, 

індивідуальний підхід до учнів, творче ставлення до матеріалу, що вивчається, 

до його підбору і методів донесення до слухачів” [4]. Головною рисою такої 

освіти є виробництво власних знань. 



Відправною точкою концепції „особистісне орієнтованої освіти” [5] є 

ставлення до людини, яка навчається, як до особистості. Тобто як до індивіда, 

здатного до само актуалізації (Маслоу), самопізнання, саморефлексії, що разом 

з почуттям відповідальності спричиняє його плідну само творчість. Сприйняття 

учня саме як особистість – кредо гуманістичне орієнтованої педагогіки. Історія 

освіти є історією перетворення людини на особистість. Ця теза наголошує на 

винятковій важливості врахування філософського контексту всього комплексу 

наукових дисциплін. Насамперед, соціо-гуманітарних. 

Якщо спеціальні дисципліни роблять студента спеціалістом, то 

філософські дисципліни формують особистість – мислячого і відповідального 

творця власного життя, громадянина своєї країни. 

Визначаючи сутність такого типу освіти, С. Подмазін наголошує, 

насамперед, на системному характері особистості як «особливої динамічної 

цілісності» [5]. Мета особистісною орієнтованої освіти є знаходження, 

підтримка, розвиток у людини механізмів самореалізації, саморозвитку, 

адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання та інших, необхідних для 

становлення особистісного образу й діалогічного та дискурсивного способу 

взаємодії з людьми, природою, культурною цивілізацією. Здійснення такого 

типу освітнього процесу забезпечується педагогами за допомогою трьох 

основних типів соціально-педагогічної взаємодії : особистісне-вільної, 

особистісне-цільової та особистісне-директивної. 

Така модель освітньо-педагогічного процесу потребує і якісно нового типу 

педагога, і технологічних засобів реалізації особистісне орієнтованих освітніх 

програм, суб’єкт-суб’єктивної взаємодії, врахування таких педагогічних 

настанов, як діалогічність, проективність, ресурсна забезпеченість, 

проблемність, рефлективність. 

Але дотримуючись усіх зазначених вимог, використовуючи відповідні 

педагогічні технології, освітянин має прагнути реалізувати головну 

гуманістичну мету. 



Гуманітаризація освіти, в тому числі вищої, – нагальна потреба часу, 

визначальна умова подолання рецидивів технократичного способу мислення, 

споживацького типу людської діяльності. Постсучасна освіта не може не бути 

гуманітарною. Зараз вона не сприймається  як альтернативна природничому або 

технологічному знанню або як додаток до нього. Специфічна особливість 

гуманітарного знання – надавати діяльності людини високого 

смислоутворювального значення. Здійснюючи таке стратегічне завдання, 

освітянська наука має бути реалістичною, враховувати нагальні вимоги 

сьогодення. Одна з них – адаптація людини до навколишньої дійсності, яка 

безперервно ускладнюється : парадигма складності живить сучасну теорію. До 

цього ж, безумовно, слід віднести парадигму динамізму подій і цивілізаційних 

трансформацій та метаморфоз. Другий напрямок, безпосередньо пов'язаний з 

першим, - все проникаючий дух новизни. Орієнтація на новаторство, ситуація, 

коли інновації беруть гору над традиціями попри відчайдушний опір останніх – 

візитна картка пост сучасності. Третій напрямок – зростаюче значення 

індивідуальності. Особистість, індивідуальність, яка зростає на перетині 

інновацій, динамічної ускладненості і процесу демократизації всіх складових 

суспільного життя є своєрідним фокусом свідомості сучасних суспільств. 

Гуманітарні науки орієнтуються на вивчення людини, висувають на перше 

місце гуманітарний розум (педагогіка практичного розуму), розвиток мислячої 

особистості і культури. Втілення цієї тенденції є концепція гуманітарної 

педагогіки, основою якої є філософсько-педагогічна антропологія [2], такі 

загальнотеоретичні конструкти сучасного педагогічного мислення, як 

персоналізм, екзистенціалізм. 

Отже, інноваційна концепція знання та освіти в умовах інформаційного 

суспільства базується на принципі особистості як визначального суб’єкта 

освітньо-педагогічного процесу. При цьому новітня педагогіка долає 

традиційну дихотомію учасників освітнього процесу, її поділ на об’єкт освіти 

(студент) та суб’єкт освіти (викладач). Суб’єкт-суб’єктні відносини – 

педагогічна парадигма нашого часу, а гуманітаризація освіти – її кредо. 
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