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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
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: анкетування – при здійсненні опитування респондентів у ході
дослідження мотивації студентів різних форм навчання Державного ВНЗ
«НГУ»;

методів математичної статистики – при обробці результатів

опитування; структурного аналізу – при структуруванні методичного супроводу
освітніх процесів.
Результати. Показано, що при структуруванні методичного супроводу
освітніх процесів слід враховувати неоднорідність кінцевої цільової аудиторії,
що викликає необхідність структурування освітнього матеріалу за різними
змістовними класифікаторами.
Зазначено, що під час навчання дорослих слід також враховувати такі
психологічні фактори даної категорії студентів, як турбота про власний
авторитет, побоювання сформувати думку про себе як некомпетентну особу в
очах оточуючих, наявну суперечність між іміджем солідної особи та образом
учня.
Звернуто увагу на необхідність цільової підготовки навчального контенту
в залежності не тільки форми навчання, але й професійного, життєвого досвіду
й віку учнів.
Новизна.

Доведено,

що

впровадження

сучасних

інформаційно-

комунікаційних технологій, що само по собі, безперечно, підвищує ступінь
гнучкості освітнього процесу, без урахування психологічних та фізіологічних
особливостей кінцевого споживача освітніх послуг, не вирішує проблеми
забезпечення доступності та якості вищої освіти. Визначено, що при організації
підготовки студентів за екстернатною (вечірньою) формою навчання слід
враховувати необхідність такої організації освітнього процесу, при якій ті, хто
навчається, є співавторами власного навчання.

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути враховані
при наданні ВНЗ освітніх послуг контингенту дорослих студентів у якості
одного із напрямів підвищення ефективності освіти.
Ключові слова: освіта дорослих, інформаційно-комунікаційні технології,
структурування освітнього контенту.
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