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СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КОНТИНГЕНТУ ДОРОСЛИХ СТУДЕНТІВ
О. О. Азюковський, к. т. н., доцент, ДВНЗ «Національний гірничий університет»,
azalexs@mail.ru
На основі результатів опитування студентів вечірньої та екстернатної форм навчання
Державного ВНЗ «НГУ» виявлено специфіку у способах сприйняття інформації різними віковими 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 зумовлене стрімким розвитком інформаційнокомунікаційних систем, а також систем
створення, передачі, збереження та обробки
інформації вимагає від фахівців значно частіше, ніж раніше, підвищувати рівень своєї
кваліфікації. При цьому, такі вимоги висуваються навіть для тих працівників, які не
змінюють сферу власної діяльності. У сучасних умовах економічного розвитку на
технологічну адаптацію наукових результатів досліджень до виробничої технології,
яка є придатною для масового використання, витрачається дуже незначний час. Саме
тому у виробництві відбувається практично безперервний процес оновлення та модернізації. А значить, фахівці мають постійно знайомитися з новими знаннями, що
носять міждисциплінарний характер.
Все це вимагає від вищих технічних
навчальних закладів створення гнучкої системи безперервної підготовки та підвищення
кваліфікації. Вирішення даного завдання
пов’язано з певними проблемами, головною
з яких є формат надання та структуруванням освітнього контенту. Поглиблює проблемну ситуацію те, що динаміка розвитку
інформаційно-комунікаційних
технологій
перевищує темпи їх впровадження до освітніх процесів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальність проблеми використання інноваційної складової у освітньому
процесі підготовки дорослих людей, тобто
фахівців, які вже мають певний досвід, зумовлює інтерес багатьох вчених. У роботах

Гончарова Н., Бессараб Г., Морозова О.,
Сухомлінова І., Гайдук Л., Кузнецова Г.,
Зянчуріна І. розглядається проблема якісного підвищення ефективності освітніх процесів у наслідок активного впровадження результатів інтелектуальної творчості людини
з урахуванням індивідуальних здібностей
користувачів [1–3]. Кулагин В., Пазиніч Ю.
звертають увагу на підвищення ступеню
впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій в освітній процес 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 послуг 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 невизначеність щодо формату й методів їх
навчання, а також поєднання цих складових
з інформаційно-комунікаційним інструментарієм.
Формулювання мети статті. Метою
даної статті є виявлення специфіки сприйняття інформації різними віковими категоріями студентів, розробка рекомендацій щодо
структурування освітнього контенту та формату його подання отримувачеві освітніх
послуг.
Виклад основного матеріалу дослідження. Старіння інформації прискорюється
з часом. Сучасні тенденції розвитку характеризуються змінами цивілізаційного значення, які до того ж є високодинамічними й
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набувають планетарного масштабу. Нові
відкриття в галузі інформаційно-комунікаційних 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

на всіх рівнях співпраці й обміну інформації
– від особистісного до міждержавного.
Інформаційна перенасиченість, що спостерігається сьогодні, викликана як прискоренням процесів генерації нової інформації, так і спрощенням до її доступу. Життєвий цикл актуальної інформації змінюється від одного місяця, до декількох років
(рис. 1).

Р 1 Акту
Рис.
уальний террмін життяя інформаціії за типамии
Знан
ння фундааментально
ого характтеру
не є таким
ми, що втррачають вл
ласну актуаальність з чассом. Протее, в залежн
ності від лоокальних цілей, ступіньь актуальності будь-яякої
інформаціії може змінюватись.
Емпііричний цикл
ц
навчаання (моддель
Колба), щ
що складаєтться з елем
ментів, які використовуують:
 осообистий досвід;
 осм
мислення досвіду;
д
 теооретичне уззагальнення;
 виккористанняя на практи
иці;
є одним з привабли
ивим при організації
о
навчання доорослих юд
дей, які вж
же мають ппевний проофесійний та житттєвий доссвід
(рис. 2). О
Отриманняя теоретич
чних узагаальнень, що спираютьсся на практтичний доссвід
для осіб, що мають професійн
ну практикку є

більш сприйнятливою формою навчання.
Річ у тому, що доросла людина досить
складно сприймає твердження, які базуються на суто теоретичному аналізі ситуації.
Особливо це стосується відтворення прогнозних ситуацій. Посилання на персональний досвід, як особистий, так і визнаних
авторитетів, не викликає внутрішнього психологічного опору. До того ж, слід зазначити, що особи які успішно здійснюють
кар’єрний розвиток, доволі складно сприймають домінуючий стиль навчання. Зауважимо, що дорослою людиною вважаємо
особу, що досягла фізіологічної, психологічної, соціальної зрілості й набула професійного досвіду, а також бере на себе відповідальність за власне життя.
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Рис.
Р 2. Емпііричний ци
икл навчанн
ня
Освііта доросли
их охоплюєє цілий спеектр
організаціійно-освітн
ніх етапів та захоодів.
Відмінністть доросли
их від звич
чайної катеегорії студен
нтів полягаає не тільк
ки у наявноості
життєвогоо та профеесійного до
освіду. Віддрізняються ттакі студен
нти ще й сттилем комуунікації, відповідальністю за реезультати навчання, і, особливоо, іншою мотивацією
м
ю до
освіти. Оссобливості дорослих людей мож
жна
структуруувати за насступним пеереліком:
 наггальна неообхідність в самостіййній
роботі;
 моотивоване відношенн
ня до проццесу
навчання;
 неообхідність у розумінн
ні доцільноості
кожного еетапу освітн
нього проц
цесу;
 наяявність практичних результатів
р
в на
етапах наввчання;
 спи
ирання на життєвий
ж
досвід;
д
 акттивний вплив на освітні проццеси
соціальних, побутоввих, профеесійних, чаасових фактоорів.
Моти
иваційна складова
с
у дорослих ллюдей також
ж може відррізнятися і коливатисся у
межах відд можливоссті кар’єрн
ного зростаання
до необхіддності кореегування квваліфікаціїї під
час пошукку нового робочого
р
міісця.
Освіітня концеепція доросслих повиинна
враховуваати особливвості отрим
мувачів оссвітніх послугг через форрмування впливів до ссистеми керуування освітніми проц
цесами та ссистем, що їхх забезпечуують (рис. 3). Взаємоодія
отримувачча освітніхх послуг з системаами
надання оосвітніх поослуг, діаггностики, еекс_________________________________________
168

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 безперервної 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 вечірньою 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 переважній 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.
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Ри
ис. 3 Елеменнти освітньього процесу

Рис. 4. Системаа безперерввної освіти у Державн
ному ВНЗ ««НГУ»

ої форми наавчання
Рис. 5. Структура конттингенту еккстернатно
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Проттягом 20100 – 2012 ро
оків проведдено
досліджен
ння мотиввації студ
дентів різ них
форм навччання Держ
жавного ВНЗ
В
«НГУ»» за
віковими категоріям
ми з мето
ою виявлеення
фактору, щ
що є домін
нантним під
д час прийнняття рішенн
ня щодо навчання. Досліджеення
здійснюваалося методом анкету
ування на ви-

бір
рці 527 осіб. Результтати опитуввання сту-ден
нтів вечірн
ньої та ексстернатної форм на-вчаання, які характеризу
х
ують моти
ивацію, ви-кон
нані співро
обітникамии Міжгалу
узевого ін-сти
итуту безп
перервної оосвіти преедставленоо
на рис.
р 6.

Рис. 6. Реейтингова оцінка
о
мотиивації рішеення щодо продовженння навчан
ння
Як свідчить рис. 6,, очікуваання
кар’єрногоо зростанн
ня є головн
ною мотив ацією студен
нтів як ексттернатної, так
т і вечірнньої
форм навччання. Стууденти вечірньої форрми,
частина з яких навчаається після певної п ереримістю на другому
д
м
місці
ви вдруге, за значи
ність отри
имання ноових
розмістили необхідн
знань. У ттой час отрримувачі оссвітніх посслуг
за екстерн
натною форрмою навчаання, це міісце
відвели ін
ншій мотивваційній оззнаці – баж
жанню змінитти спеціалльність. Як
к показує реальна практика, длля студентів-вечірнииків
зміна спец
ціальності також у дійсності
д
є вагомим моттиваційним
м чинником
м. Те, що ддана
категорія студентів не відвела цій мотиввації
р
може
м
бути поналежногоо місця у рейтингу,
яснено неедоліками у проведен
нні профе сійно орієнтоованої роб
боти. Як ви
иявилось, ппідвищення ззаробітної плати не є домінуюччим
чинником
м для жодн
ної з груп студентів. Це
може бутти свідчен
нням існу
уючої різнниці
між метою
ю та засобаами її досяягнення у еекстернів, а ттакож меншим життєєвим досвіддом

сту
удентів, якіі навчаютьсся за вечір
рньою фор-мою
ю.
У ході виявленняя перешкод
д, з якими
и
зусстрічаютьсяя студентии під час навчання,,
наш
ше опитуваання показзало, що во
они по різ-ном
му визначааються стуудентами-еекстернами
и
та студентами
с
и - вечірникками (рис. 7).
У групаах студентіів зі змішааним віком
м
най
йбільш ваггомою переешкодою вважається
в
я
над
дмірна завантаженістть та втом
ма (36,2%)..
На цю обстав
вину зверттають увагу
у переваж-з 30 роківв
но студенти із вікової ккатегорії за
(48
8,4%), що зумовленоо необхідніістю поєд-нан
ння роботи
и з навчаннням. Склаадність за-сво
оєння матеріалу визнначили як перешкоду
п
у
43,8 % студеентів у зміш
шаних гру
упах. Ціка-вим
м виявивсяя є той факкт, що склаадність за-сво
оєння матееріалу порооджує ще одну про-блеемну ситуаацію у зміш
шаних груп
пах, а саме::
виккликає труднощі меттодичного поєднанняя
виккладання дисципліни
д
и для осіб, які по різ-ном
му сприйм
мають як ннавчальний
й матеріал,,
такк й цілі наавчання. Н
На обмежен
ність мето-
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п
« що
щ заважає навчанню?? »
Рис. 7. Рейтингова оцінка відпоовідей на питання
дичного ззабезпеченн
ня навчалььного проццесу
вказали 300, 8 % опиттаних із вік
кової категгорії
до 30 рокків, а також
ж 20 % сту
удентів зміішаних груп. Із категоріії тих, кому
у понад 30,, цю
перешкодуу у навчан
нні визначи
ило 14,8 5 респондентів.
новки. Суч
часні тендеенції, що сспоВисн
стерігаютьься у змінаах на ринку
у праці та ттехнологій ви
иробництваа, викликаю
ють швидккі та
динамічні зміни в наборі
н
квваліфікацій
йних
ознак фаххівця. Це зумовлює
з
значні чассові
обмеженн
ня, які наклладаються на
н підготоввку,
підвищенн
ня кваліфіккації та оттримання ддругої вищоїї освіти. Впровадже
В
ння сучас них
інформаціійно-комун
нікаційних технолоогій,
що само п
по собі, беззперечно, підвищує
п
сступінь гнучккості освіттнього проц
цесу, без уурахування психологіч
чних та фізіологіччних
ивача освіттніх
особливосстей кінцеввого спожи
послуг, нее вирішує проблеми забезпечеення
доступноссті та якоості вищої освіти. П
При
структурууванні меетодичного
о супровводу
освітніх п
процесів сллід врахову
увати неодднорідність ккінцевої цілльової ауди
иторії, що викликає нееобхідністьь структур
рування оссвітнього маатеріалу заа різними змістовниими
класифікааторами.
Як ввиявило проведене
п
нами досллідження, заазвичай доорослі люд
ди мають бажання вчи
итися і воони дійсно
о вчаться, займаючи п
при цьому активну по
озицію у ппроцесі навчаання. Відоомо, що наайбільш еф
фек-

тиввним є так
кий процесс навчанняя, коли доо
ньо
ого залучаєється вся оособистість. Це зумовс
лює зміни у самоорганнізації та самосприйняттті. Доросл
ла аудиторіяя студентівв найбільш
ш
ефеективно вч
читься тілььки тоді, ко
оли значнаа
часстина навч
чального ппроцесу су
упроводжу-єтьься активни
ими діями, прикладам
ми практичд
якк
ної діяльності з враххуванням досвіду
тогго хто нав
вчає, так і того, хто
о отримуєє
знаання.
Разом з цим, під час навчан
ння дорос-лих
х слід також враховуввати такі психологічп
ні фактори
ф
дааної категоорії студенттів, як тур-ботта про власний автторитет; по
обоюванняя
сфо
ормувати думку
д
про себе як некомпетентну особу в о чах оточууючих; наяявну супе-реч
чність між іміджем ссолідної особи та об-раззом учня.
ч
доггматичний стиль на-Таким чином,
вчаання у вищ
щому навчаальному закладі є ка-теггорично нееприйнятниим, окрім випадків,,
кол
ли авториттет виклад
адача є беззперечним..
При організаації підготтовки студ
дентів слід
д
врааховувати необхідніссть такої організаціїї
осввітнього пр
роцесу, прии якому ті, хто навча-єтьься, є спів
вавторами власного навчання..
Сту
удентам денної
д
(веччірньої) форми
ф
на-вчаання, які тіільки-но заавершили школу, за-зви
ичай, перед
дають певнний набір узагальне-них
х теоретичних знань.. Під час практичної
п
ї
діяльності досить частоо трапляютться випад-ки, коли фах
хівцю потррібно визнаачити мак--
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симально прийнятну відповідь, з точки визначення 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. Передача знань дорослій особі має бути зорієнтована на розкриття практичної складової, що
є наслідком оволодіння теоретичними знаннями та вміннями. Акцентувати увагу під
час подання інформації слід на досягненні
короткотермінових цілей на відміну від класичних підходів, яким властиве теоретичне
узагальнення. При такій організації навчального процесу слід також змінювати й
роль викладача. Вкрай необхідною є його
трансформація від носія знань до помічника, який допомагає вирішувати складну
проблемну ситуацію з покладанням контролю за якістю результатів навчання й на того,
хто безпосередньо навчається. Неприйнятною є неконкретна, розмита постановка мети навчання. Потрібен перелік з чітко визначеними цілями, методами їх досягненнями та посиланням на часовий вимір.
З урахуванням вказаних особливостей
забезпечується шляхом впровадження інтерактивних елементів навчання під час надання віддаленого доступу до освітнього
контенту. Як свідчать результати опитування, дорослі особи меншою мірою вирішують
труднощі, що стосуються пошуку необхідної складової навчального контенту. Вказа-

на категорія студентів переслідує конкретні
цілі в навчанні, тому структурування контентної частини матеріалу повинно здійснюватися 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, життєвого досвіду й віку учнів.
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На основе результатов опроса студентов вечерней и экстернатной форм обучения Государственного ВУЗа «НГУ» выявлена специфика в способах восприятия информации различными 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 технологии, 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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