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На сучасному етапі розвитку освіти із застосуванням новітніх
інформаційних технологій та постійним удосконаленням форм, методів і
засобів навчання гостро постає питання пошуку потрібної інформації та її
реалізації.

З одного боку це пояснюється прагненням людини до

самовдосконалення та розвитку завдяки здобуттю нових знань, з другого приносить задоволення, формує досвід, адаптує до життя.
Процес взаємодії викладача зі студентами носить комплексний
характер
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етапів:

докомунікативний,

комунікативний, та посткомунікативний . На етапі докомунікативної фази
відбувається формування цілей діяльності та визначення потреб щодо обміну
інформацією, а також чітко окреслюються та конструюються способи
інформаційної взаємодії.
Комунікативна фаза, або власне комунікація (безпосередня реалізація
навчальних завдань), включає передачу та сприймання навчальної інформації
та переведення її у поле засвоєння знань.
Організаційно-дидактичні заходи етапу докомунікативної взаємодії є
підґрунтям для реалізації ІІ етапу. Зазначений етап включає передачу

навчальної інформації комунікатором (викладачем) та переведення її в поле
засвоєння знань комунікантом (студентом) через канал передачі інформації
(навчальний процес) із використанням розроблених на попередньому етапі
засобів комунікації, що забезпечують формування готовності та здатності
суб'єктів комунікації (як викладача, так і студента) мобілізувати набуті
знання, вміння, досвід і способи діяльності та поведінки для ефективного
розв'язання завдань, які виникають у процесі їх життєдіяльності.
Процесуальний характер зазначеної взаємодії потребує використання
форм і методів навчального процесу, спрямованих на активізацію роботи
студентів із навчальною інформацією в аудиторний та позааудиторний час.
Представимо загальний алгоритм впровадження форм пред'явлення
інформації у навчальному процесі вищої школи з орієнтацією на викладання
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Однією із найважливіших проблем є напрацювання інструментарію
практичної дидактики, що дає змогу викладачеві навчатися моделюванню
педагогічного процесу і проектуванню результатів своєї діяльності. Викладач
повинен уявляти собі, як весь процес вивчення навчальної дисципліни, так і
окремі його ланки, починаючи від конкретної теми і закінчуючи кожним
заняттям. У кожній окремо взятій ланці представлення навчальної інформації
має бути своя логіка щодо структури.
З дидактичною метою пропонуємо поділяти заняття на наступні типи:
вивчення нового матеріалу, комплексне застосування, узагальнення й
систематизацію знань, комбіноване заняття, контрольно-облікове, заняття

повторення нового матеріалу. Така класифікація сприяє усвідомленню й
осмисленню блоку нової навчальної інформації та її закріпленню. Ці типи
занять відображають основні етапи процесу навчання.
Конструкція ж занять, чи локальна технологія, – це система завдань для
самостійної групової або колективної роботи і рівень взаємодії викладача та
студентів. За таких умов "основна конструкція" – уявлення про основні
форми організації навчального процесу – залишається незмінною, а постійно
доповнюється певними "каркасами" з методів залежно від того, яку мету
ставить перед собою педагог.
Відповідно, процес формування проектувальної діяльності на основі
навчальної інформації викладачем вищої школи потребує використання
теоретичних і практичних методів щодо набуття та застосування на практиці
знань, умінь і навичок і формування на їх основі фахових знань у студентів.
Методами проектування навчальної інформації будемо називати
способи послідовної взаємодії тих, хто навчається, і тих, хто навчає,
спрямованої на організацію засвоєння змісту навчання.
Цілісний цикл фахової підготовки студентів ВНЗ забезпечується
використанням способів стимулювання, розвитку, контролю знань з боку
викладача та самоконтролю. Отже, за характером пізнавальної діяльності
виділяємо чотири групи методів організації проектувальної діяльності, що
співвідносяться з чотирма етапами засвоєння навчальної інформації:
Етап антиципації і первинного закріплення (методи антиципації).
Етап рецептивно-репродуктивний (рецептивно-репродуктивні методи
сприймання навчальної інформації).
Етап репродуктивно-продуктивний (рецептивно-продуктивні методи).
Етап креативно-контрольний (креативно-контрольні методи).
Дослідження психологів свідчать, що інтерес, як фактор, що стимулює
діяльність у всіх її видах і на всіх етапах розвитку, обов’язково
характеризується: 1) позитивною емоцією щодо діяльності ("я люблю цю
працю"); 2) наявністю пізнавальної сторони цієї емоції ("мені цікаво

працювати"); 3) наявністю безпосереднього мотиву, який випливає з самої
діяльності (Г.І. Щукіна). Звідси очевидно, що в процесі навчання важливо
забезпечити виникнення позитивних емоцій щодо навчальної діяльності, її
змісту, форм і методів реалізації. Емоційний стан людини завжди пов'язаний
із подивом, співчуттям, радістю, гнівом. Тому важливо до процесів
сприймання, осмислення, запам'ятовування підключити глибокі внутрішні
переживання особистості. Для вирішення зазначеного завдання викладач
застосовує різні прийоми: створення ситуації новизни, подиву, актуальності,
цікавості тощо. Вони є першим кроком до формування пізнавального
інтересу.
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