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На основі результатів опитування студентів вечірньої та екстернатної форм навчання 
Державного ВНЗ «НГУ» виявлено специфіку у способах сприйняття інформації різними ві-
ковими категоріями студентів. Доведено необхідність врахування психологічних та вікових 
особливостей отримувачів освітніх послуг при структуруванні навчального контенту під час 
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Постановка проблеми. Скорочення 
часу актуальної цінності інформації, що зу-
мовлене стрімким розвитком інформаційно-
комунікаційних систем, а також систем 
створення, передачі, збереження та обробки 
інформації вимагає від фахівців  значно час-
тіше, ніж раніше, підвищувати рівень своєї 
кваліфікації. При цьому, такі вимоги вису-
ваються  навіть для тих працівників, які не 
змінюють сферу власної діяльності. У су-
часних умовах економічного розвитку на 
технологічну адаптацію наукових результа-
тів досліджень до виробничої технології,  
яка є придатною для масового використан-
ня, витрачається дуже незначний час. Саме 
тому у  виробництві  відбувається практич-
но безперервний процес оновлення та мо-
дернізації. А значить, фахівці мають пос-
тійно знайомитися з новими знаннями, що 
носять міждисциплінарний характер.  

Все це вимагає від вищих технічних 
навчальних закладів створення гнучкої сис-
теми безперервної підготовки та підвищення 
кваліфікації.  Вирішення даного завдання 
пов’язано з певними проблемами, головною 
з яких є формат  надання та структуруван-
ням освітнього контенту. Поглиблює проб-
лемну ситуацію те, що динаміка розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій 
перевищує темпи їх впровадження до освіт-
ніх процесів.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Актуальність проблеми викорис-
тання інноваційної складової у освітньому 
процесі підготовки дорослих людей, тобто 
фахівців, які вже мають певний досвід, зу-
мовлює інтерес багатьох вчених. У роботах 

Гончарова Н., Бессараб Г., Морозова О., 
Сухомлінова І., Гайдук Л., Кузнецова Г., 
Зянчуріна І. розглядається проблема якісно-
го підвищення ефективності освітніх проце-
сів у наслідок активного впровадження ре-
зультатів інтелектуальної творчості людини 
з урахуванням індивідуальних здібностей 
користувачів [1–3]. Кулагин В., Пазиніч Ю. 
звертають увагу  на підвищення ступеню 
впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій в освітній про-
цес та аналізують його наслідки [4,5].  

Однак, незважаючи на певний доробок 
у даному напрямку досліджень, існує ще 
багато проблемних питань, пов’язаних з 
організацією процесу надання освітніх пос-
луг в умовах швидкозмінної інформації. 
Використання інформаційних технологій 
надає значної гнучкості освітнім процесам. 
Проте, під час навчання дорослих людей, які 
вже мають значний досвід, існує певна не-
визначеність щодо формату й методів їх 
навчання, а також  поєднання цих складових 
з інформаційно-комунікаційним інструмен-
тарієм. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є виявлення специфіки сприй-
няття інформації різними віковими категорі-
ями студентів,  розробка рекомендацій щодо 
структурування освітнього контенту та фор-
мату його подання отримувачеві освітніх 
послуг. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Старіння інформації прискорюється 
з часом. Сучасні тенденції розвитку харак-
теризуються змінами цивілізаційного зна-
чення, які до того ж є високодинамічними й 
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відкриття в галузі інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ), швидке й масове їх 
впровадження в повсякденну діяльність 
кожної особистості викликають значні зміни 
не тільки в організаційному плані окремої
людини, але й ставлять нові, не розв’язані  
проблеми перед цілими соціальними 
групами. Розвиток ІКТ викликає зміни 
принципового характеру у взаємовідносинах
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на всіх рівнях співпраці й обміну інформації 
– від особистісного до міждержавного. 
Інформаційна перенасиченість, що спосте-
рігається сьогодні, викликана як при-
скоренням процесів генерації нової інфор-
мації, так і спрощенням до її доступу. Жит-
тєвий цикл актуальної інформації змінюєть-
ся від одного місяця, до декількох років 
(рис. 1).

більш сприйнятливою формою навчання.
        Річ у тому, що доросла людина досить 

складно сприймає твердження, які базують-
ся на суто теоретичному аналізі ситуації. 
Особливо це стосується відтворення прог-
нозних ситуацій. Посилання на персональ-
ний досвід, як особистий, так і визнаних 
авторитетів, не викликає внутрішнього пси-
хологічного опору. До того ж, слід зазначи-
ти, що особи які успішно здійснюють 
кар’єрний розвиток, доволі складно сприй-
мають домінуючий стиль навчання. Заува-
жимо, що дорослою людиною вважаємо 
особу, що досягла фізіологічної, психологі-
чної, соціальної зрілості й набула професій-
ного досвіду, а також бере на себе відпові-
дальність за власне життя.

я інформаціії за типамии 
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пертною системою та ринком праці формує 
зворотні впливи (реакцію). Той факт що 
дорослі займають більш активну позицію 
під час навчання, тобто намагаються 
здійснювати вплив на процес передачі та 
отримання знань з урахування кінцевої 
мети навчання, отримання нових знань, 
умінь та навичок, обов’язково слід 
враховувати при реалізації підсистем 
забезпечення освіти.

      Однією з класичних форм отримання 
вищої освіти для дорослих є екстернатна 
форма навчання. Надання освітніх послуг за 
цією формою є елементом системи без-
перервної освіти, яка реалізована у 
Міжгалузевому інституті безперервної 
освіти у Державному вищому навчальному 
закладі «Національний гірничий 
університет» (рис. 4).
       До системи безперервної освіти також 

входить надання освітніх послуг за вечір- 
ньою формою. Контингент отримувачів 
освітніх послуг за екстернатною формою 
навчання складається з осіб, які у більшості 
вже мають вищу освіту (рис. 5).
       Студенти вечірньої форми, у своїй пе- 

реважній більшості,  отримують вищу 
освіту вперше, і до того ж, є молодшими за 
віком. Таким чином, можна стверджувати, 
що отримувачі освітніх послуг за 
екстернатною формою є дорослими 
особами. За вечірньою формою, як правило, 
навчаються студенти, які за світоглядом та 
ставленням до освітніх процесів є 
ближчими до студентів денної форми 
навчання.

икл навчанння
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симально прийнятну відповідь, з точки ви-
значення найбільш раціонального шляху до 
розв’язання проблемної ситуації, на відміну 
від пошуку правильної відповіді з точки 
зору класичної освіти. Тобто, практична 
діяльність передбачає наявність значно 
більшого переліку локальних, конкретних 
відповідей, ніж академічний підхід. Переда-
ча знань дорослій особі має бути зорієнто-
вана на розкриття практичної складової, що 
є наслідком оволодіння теоретичними знан-
нями та вміннями. Акцентувати увагу під 
час подання інформації слід на досягненні 
короткотермінових цілей на відміну від кла-
сичних підходів, яким властиве теоретичне 
узагальнення. При такій організації нав-
чального процесу слід також змінювати й 
роль викладача.  Вкрай необхідною є його 
трансформація від носія знань до поміч-
ника, який допомагає вирішувати складну 
проблемну ситуацію з покладанням контро-
лю за якістю результатів навчання й на того, 
хто безпосередньо навчається. Неприйнят-
ною є неконкретна, розмита постановка ме-
ти навчання. Потрібен перелік з чітко виз-
наченими цілями, методами їх досягнен-
нями та  посиланням на часовий вимір. 

З урахуванням вказаних особливостей 
забезпечується шляхом впровадження інтер-
активних елементів навчання під час на-
дання віддаленого доступу до освітнього 
контенту. Як свідчать результати опитуван-
ня, дорослі особи меншою мірою вирішують 
труднощі, що стосуються  пошуку необхід-
ної складової навчального контенту. Вказа-

на категорія студентів переслідує конкретні 
цілі в навчанні, тому структурування кон-
тентної частини матеріалу повинно здійсню-
ватися не тільки за тематичним ознаками, 
але й за кінцевими прикладними задачами, 
що вирішуються за їхньою допомогою. Це 
зумовлює необхідність цільової підготовки 
навчального контенту в залежності не тільки 
форми навчання, але й професійного, життє-
вого досвіду й віку учнів. 
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На основе результатов опроса студентов вечерней и экстернатной форм обучения Госу-
дарственного ВУЗа «НГУ» выявлена специфика в способах восприятия информации различ-
ными возрастными категориями студентов. Доказана необходимость учета психологических 
и возрастных особенностей получателей образовательных услуг при структурировании 
учебного контента с учетом применения современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Ключевые слова: образование взрослых, информационно-коммуникационные техноло-
гии, структурирование образовательного контента. 

The specific nature of information perception by different age groups of students is revealed 
based on a student survey from evening and extra-mural courses at the National Mining University. 
The necessity to incorporate psychological and age characteristics of students when structuring 
learning content with the use of modern information and communication technologies is proven. 

Keywords: adult education, information and communication technologies, learning content 
structuring, financing. 
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