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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Система освіти є складною ієрархічною системою, цілі і правила функціонування 

якої встановлюються Законами та іншими нормативно-правовими актами України у сфері 

освіти. Досягнення поставлених цілей і реалізація встановлених правил забезпечується 

шляхом побудови відповідної організаційної структури системи освіти і здійснення в ній 

певних видів діяльності. Реформування освіти – це, передусім, внесення змін у

нормативно-правові акти у сфері освіти, які викликають відповідні зміни в структурі та 

здійснюваній діяльності в сфері освіти [1, с. 24]. 

Для виконання своєї місії освіта повинна бути реформована таким чином, щоб

своєчасно й адекватно реагувати на виклики суспільства, продиктовані розвитком 

людської цивілізації.

У зв’язку з тим, що зміна ідей, знань і технологій відбувається швидше, ніж зміна 

людського покоління, навчити людину на все життя за звичної, традиційної освіти 

неможливо. Тому слід змінювати функції навчального процесу в освітніх закладах. Поряд 

із засвоєнням базових знань необхідно навчати учнів самостійно оволодівати новими 

знаннями та інформацією, навчити навчатися, виробити потребу в навчанні впродовж 

життя. Суттєвою є також функція навчального процесу – навчити людину 

використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності. Особливо це важливо в

умовах, коли людство рухається до нової якості суспільного розвитку – суспільства знань,

вирішальним чинником якого буде Людина, здатна діяти на основі отриманих знань і їх 

практичного використання.

Враховуючи, що процес глобалізації, який супроводжується розвитком сучасних 

інформаційних технологій, суттєвим чином збільшує сферу комунікації, у якій живе і

функціонує людина. Вона отримує нескінченну множину інформаційних впливів з усього 

світу, вступає у відносини і контакти з громадянами своєї та інших країн. Ці впливи не 

тільки різноманітні, а й часто суперечливі, протилежні, що суттєвим чином ускладнює 

визначення самостійної позиції людини. Тому навчально-виховний процес в освітніх 

закладах, а також і соціальне середовище суспільства в цілому, мають бути максимально 

зорієнтовані на формування розвиненої, самодостатньої особистості.

Зважаючи на те, що основним показником прогресу людства є розвиток кожної 

окремої людини на основі її здібностей, актуальним є завдання максимально наблизити 

навчання і виховання кожної дитини до її сутності, здібностей та особливостей. На 

перший план тут виступає принцип дитиноцентризму в значенні уваги до кожної дитини з

її сутнісними характеристиками. Організація навчально-виховного процесу за принципом 

дитиноцентризму − це єдиний шлях формування людиноцентристського, гуманного,

демократичного й ефективного сучасного суспільства і єдиний шлях до щастя кожної 

людини [2, с. 41]. Упровадження принципу дитиноцентризму потребує як зміни 

навчальних планів, так і зміни взаємовідносин учителя й учня (професора та студента). З

огляду, насамперед, на застосування нових інформаційних технологій, учитель має бути 

партнером учня в навчанні та розвитку. Для виконання освітою її місії необхідно, щоб

держава забезпечила максимально наближені стартові можливості дітей із різних сімей у

здобутті освіти та здійсненні перших самостійних кроків у житті.

Можна стверджувати, що інформатизація освіти – один із основних чинників 

вирішення вище зазначених проблем в освіті. Основне завдання інформатизації освіти –
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Г.Нарбут приймав участь у створенні грошових знаків, державного герба України і

поєднав цю працю з виконанням ілюстрацій до книжок та періодичних видань,

створенням дивовижних графічних композицій. На посаді ректора Української Академії 

мистецтв, Г.Нарбут запропонував проект поліграфічного відділення і заснував майстерню 

скульптури. Геральдика і шрифти Г.Нарбута зайняли визначне місце в багатьох сферах 

життя країни як тоді, так і сьогодні. Шрифт Нарбута використовується у більшості 

державних документів, а нове покоління українських митців продовжують розвивати 

нарбутівські традиції в своїх творах [2]. Георгій Нарбут в своїх творах відродив секрети 

старих майстрів та виступив новатором, чим зробив фундаментальний внесок у розвиток 

українського мистецтва.

Висновок. Творча спадщина митця – це вагомий внесок у національне мистецтво, у

культуру України. Національна свідомість неможлива без духовної культури, а аналіз 

творчого шляху художників дає можливість показати особливості становлення 

національного стилю. На прикладі творчості О.Мурашка, Г.Нарбута, М.Бойчука 

висвітлено процес цього становлення, а зібраний матеріал може бути використаний для 

розробки нових форм та пошуку нових засобів в процесі національного самоусвідомлення,

яке відобразиться в мистецтві.
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