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Анотації:
Розглянуто наукову проблему 
оптимізації процесу навчання 
щодо інформаційного забезпечен-
ня та одне з завдань забезпечен-
ня її розв’язання – структурування 
самостійного отримання інфор-
мації студентами. Використано 
методи загальної та математичної 
логіки та теорії прийняття рішень, 
теоретичного аналізу та система-
тизації, які надають можливість 
сформулювати професійні якості 
викладача та відповідні вміння та 
навички студента, необхідні для 
розв’язання поставленої наукової 
задачі. Встановлено шляхи щодо 
оптимізації навчального процесу 
та мінімізації його терміну завдяки 
такої професійної якості педагога, 
як здатність логічно структурувати 
матеріал вивчення.

Клименко А.И., Александрова Н.А. Роль 
преподавателя в структурировании само-
стоятельного получения информации сту-
дентами на современном этапе. Рассмотре-
но научную проблему оптимизации процесса 
обучения относительно информационного 
обеспечения и одно из заданий обеспечения 
ее решения – структурирование самостоя-
тельного получения информации студентами. 
В исследовании использованы методы общей 
и математической логики и теории принятия 
решений, теоретического анализа и система-
тизации, которые дают возможность сформи-
ровать профессиональные качества препода-
вателя и соответствующие умения и навыки 
студента, которые необходимы для решения  
поставленной научной задачи. Представлены 
пути оптимизации процесса обучения и ми-
нимизации его срока благодаря такому про-
фессиональному качеству педагога, как спо-
собность логично структурировать материал 
изучения.

Klymenko A.I., Oleksandrova N.O. 
The role of teacher in structuring of 
independent information receipt by 
students on the modern stage. In the 
article the scientific problem of studies 
process optimization by informative 
providing is examined. There is also one 
of the tasks of providing of its decision – 
structuring of independent information 
receipt by students. The use of methods 
of general and mathematical logic and 
theory of making decision, theoretical 
analysis and systematization enables 
to form the professional qualities of 
teacher and corresponding abilities and 
skills of student, which are needed for 
a decision of the set scientific problem. 
The ways of optimization of teaching 
process and minimization of its term are 
presented due to teacher’s professional 
quality – ability to logical structuring of 
learning material.
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Вступ.1

Світ навколо нас невпинно розвивається, що 
визиває необхідність людини розвиватися разом із 
ним. Навколишній світ знаходить відображення у 
світомоделюванні людиною через процес навчання. 
Тому необхідність удосконалення навчання є дуже 
актуальною для процесу розвитку людини.

Завдяки вищенаведеному постає наукова проблема 
оптимізації процесу навчання щодо інформаційного 
забезпечення.

Різноманітні аспекти цієї проблеми розглядаються 
у багатьох сучасних наукових працях [1-5].

Ця проблема ставить необхідним розв’язання низ-
ки наукових задач, однією з яких є структурування са-
мостійного отримання інформації студентами.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає у теоретичному обґрун-

туванні та емпіричному вивченні ролі викладача у 
структуруванні самостійного отримання інформації 
студентами завдяки використанню методів загаль-
ної та математичної логіки та теорії прийняття рі-
шень, теоретичного аналізу та систематизації. При 
цьому предметом дослідження буде структурування 
отримання інформації, а об’єктом дослідження – про-
фесійні якості викладача, які впливають на процес 
структурування.

© Клименко А.І., Олександрова Н.О., 2012

Результати дослідження.
Розглянемо для початку основні поняття, якими 

нам доведеться оперувати при розв’язанні поставле-
ної наукової задачі.

Поняття «навчання» доволі багатозначне. В Педа-
гогічному словнику [6] автори дають декілька визна-
чень поняття навчання, які характеризують його з різ-
них сторін. Навчання — 1) спеціально організований, 
цілеспрямований і процес взаємодії вчителів та учнів, 
що керується та направлений на засвоєння знань, 
умінь, навичок, формування світогляду, розвиток 
розумових сил і потенційних можливостей учнів, 
вироблення та закріплення навичок самоосвіти у 
відповідності до поставлених цілей; 2) пробудження 
і задоволення когнітивної активності людини шляхом 
її заохочення до загальних і професійних знань, 
засобів їх отримання, зберігання і застосування в 
особистісній практиці; 3) цілеспрямований вплив  на 
розвиток інформаційно-опереційної сфери людини; 
4) двосторонній процес, що виконується вчителем 
(викладання) та учнем (навчання) [6].

Н.В. Бордовська, А.О. Реан [7] розуміють навчання 
як процес взаємодії вчителя і учнів, в результаті якого 
забезпечується розвиток учня. При цьому вчитель 
викладає – цілеспрямовано передає знання, життєвий 
досвід, основи культури і наукового знання; керує 
процесом засвоєння знань, навичок та умінь; створює 
умови для розвитку особистості учнів (пам’яті, уваги, 
мислення). В свою чергу учень вчиться (опановує 
інформацією, що передається, виконує навчальні 
завдання); намагається самостійно спостерігати, 
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порівнювати, мислити; проявляє ініціативу в 
пошуку нових знань, додаткових джерел інформації, 
займається самоосвітою [7].

Педагогічна енциклопедія визначає навчання як 
спільну цілеспрямовану діяльність вчителя і учнів, в 
ході якої здійснюється розвиток особистості, її освіта 
та виховання [8].

С.І. Ожегов трактує ерудицію як начитаність, 
глибокі пізнання в будь-якій галузі науки [9]. 
Педагогічний словник додає до визначення 
С.І. Ожегова різносторонню освіченість.

Педагогічна ерудиція – це запас сучасних знань, які 
вчитель гнучко застосовує при вирішенні педагогічних 
задач [6].

Виходячи з умов поставленої задачі, автори 
пропонують у цій статті під процесом навчання 
розуміти накопичення, узагальнення, структурування 
певної інформації студентом і перетворення 
структурованої інформації в знання та формування на 
їх базі умінь та навичок.

Знання – це осмислена, узагальнена, структурована 
інформація, що переломлена до відповідної галузі 
застосування. На рисунку 1 зображена модель процесу 
формування світосприйняття людиною.

Модель може бути адекватна, враховуючи початко-
ві та кінцевими умови.

Обмеження моделі початковими та кінцевими 
умовами є корисним, бо спрощує її застосування при 
дотриманні початкових та кінцевих умов і огороджує 
від труднощів при переводі в площину практичного 
застосування.

Кожна, навіть ідеальна модель постійно потребує 
корекції у зв’язку з отриманням нової інформації за-
вдяки розвитку світу.

Обмеження моделі формує загальну модель. За-
гальна модель дає можливість легко синтезувати про-
міжні моделі з урахуванням статистично накопиченої 

зміни кінцевих умов завдяки новітньому накопичен-
ню інформації.

Якщо дослідити процес створення моделі світу 
учнем, інформація та її обробка присутня на кожному 
етапі процесу, який розглянуто на рисунку 1. Приділимо  
інформаційному забезпеченню навчання окрему увагу.

Як вже наводилось [10], етапи розвитку світу зу-
мовлюють особливості отримання інформації лю-
диною при навчанні. В далекому минулому, коли ще 
не було писемності, людина отримувала інформацію 
вербальним засобом та завдяки образотворчому мис-
тецтву. Після виникнення та розвитку писемності 
процес передачі та отримання навчальної інформації 
дещо спростився і дав широкі можливості для збіль-
шення обсягів інформації, що передається. 

Наступним етапом еволюції інформаційного до-
ступу можна виділити появу книгодрукування, що 
стала якісним стрибком у розвитку процесу навчання. 
Книгодрукування ще збільшило обсяги інформації, 
що зберігається, та розширило доступ до інформації 
широкого кола людей.

Сучасним якісним стрибком у інформаційному 
розповсюджені можна вважати появу інтернету. Ін-
тернет ще більш спростив доступ до інформації, але 
разом із тим додав чимало труднощів до процесу по-
шуку інформації. З точки зору отримання інформації 
інтернет-інформаційний етап має як свої переваги, 
так і свої ускладнення. До переваг, як вже зазначалось, 
відносяться:

поширення інформаційного простору;• 
спрощення доступу до інформації.• 

Такі переваги обумовили розвиток цілої «індустрії» 
написання реферативних та наукових робіт завдяки 
компіляції інтернет-даних. У позитивну сторону 
авторів таких робіт можливо відзначити тільки їх 
вміння вірно відбирати та сортувати інформацію.

Недоліки інтернет-інформаційного етапу умовно 
характеризуються надбагатою кількістю зайвої 

Рисунок 1 – Модель процесу світосприйняття людиною
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«сміттєвої» інформації, яка отримується студентом 
при неточному формулюванні завдання на пошук.

Це ставить перед викладачем необхідність 
формування у студентів навичок з вірної постановки 
завдання.

Однією з умов розвитку уміння вірної постановки 
завдання є початкова логічність процесу навчання. 
Тому велике значення набуває така професійна якість 
викладача, як здатність до логічного структурування 
курсу з навчальної дисципліни, або в більш широкому 
значенні – логічність.

З точки зору математичної логіки в якості типових 
можливо обрати два види структури.

Перший – перехід від подій першого порядку 
складності А (де А набуває значіння А1  … Аn у 
послідовності n рівноцінних подій) до події більш 
високого порядку B, де B враховуючи синергійність 
явища не дорівнює усередненню А, тобто (А1+ А2+…+ 
Аn ≠ B). Прикладом дисципліни з подібною логікою 
структурування курсу є математика.

Другий – перехід від загальної події В до 
розглядання її з точки зору та у заломленні до подій 
меншого порядку, що в неї входять, А1  … Аn. Прикладом 
дисципліни з такою логікою структурування 
навчального курсу може бути технологія у технічних 
ВНЗ або фізіологія у спортивно орієнтованих ВНЗ.

Жорстке структурування курсу педагогом 
прищеплює студентам навички з логічного мислення, 
виділення у навчанні етапів постановки задачі, 
розв’язання задачі та формулювання результатів. Ці 
навички необхідні для процесу самонавчання, який 
без них нагадує мандрування у океані без знання 
напрямку руху до потрібного берега. 

Висновки.
Завдяки таким якостям як здатність логічно струк-

турувати матеріал, який викладається студентам, на-
дання навичок з логічного структурування процесу 
навчання та навичок з чіткого формулювання поста-
новки завдання на пошук інформації, викладач спри-
яє оптимізації процесу навчання та самонавчання 
студента та формуванню в нього внутрішньої моделі 
всесвіту з мінімізацією зусиль.

Перспективами подальших досліджень будуть на-
прямки розвитку таких якостей:

викладача – здатність логічно структурувати процес • 
викладання навчальних дисциплін та прищеплюва-
ти навички з логічного структурування процесу са-
монавчання;
студента – здатність структурувати процес само-• 
навчання та адекватно ставити завдання на пошук 
інформації.

Реалізація наведених напрямів навчання студентів 
значно покращить процес навчання.
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