
Альманах науки 

 

26 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
УДК 303.093.3 

Балабан О.Г. 

викладач  

Лебединської дитячої школи мистецтв. 

 

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЯК ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ФАКТОР 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
 

У статті проаналізовані основні принципи функціонування відкритих, нерівноважних систем. Доведено, що 

система освіти є саме такою системою і підпорядковується тим самим законам що і інші синергетичні системи. 

З’ясовано, що визначальним фактором сталого розвитку системи освіти є використання в її структурі новітніх 

інформаційних технологій. 
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Постановка проблеми. В XXI столітті в світі 

сталося багато соціально значущих подій. Однією з 

головних можна вважати створення єдиного 

освітнього простору на території Європи. При 

переході нашої країни на якісно новий етап 

стосунків з євроспільнотою, необхідно розуміти 

сутність проблем, та тенденцій, які її хвилюють в 

даний період часу. 

Ми бачимо, що в сучасних умовах 

інформатизації та глобальної інтеграції світових 

спільнот в мегасистеми різного рівня, чітко 

прослідковується тенденція зростання попиту на 

інформаційні технології, які б забезпечували 

конкурентоспроможність даних систем по 

відношенню до інших. 

Аналізуючи цю проблему з позиції системи 

освіти, ми можемо говорити про необхідність 

створення в ній ефективного управлінського ядра з 

налагодженими комунікаційними зв’язками, засно-

ваними на найсучасніших інформаційних техноло-

гіях, що дозволило б цій системі еволюціонувати. 

Слід зазначити, що на даному етапі розвитку 

суспільства, використання новітніх інформаційних 

технологій в освіті є детермінуючим фактором не 

тільки її розвитку, але й існування. Саме 

обґрунтування фактору детермінізму сталого 

розвитку освіти новітніми інформаційними 

технологіями і є метою нашої роботи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Над цією проблемою працювали такі науковці як 

Н.Т. Абрамова,  В.П. Андрущенко, Л.М. Калініна  

К. Корсак,  В.С. Степан. Але зважаючи на стрімкий 

розвиток інтеграційних процесів в освіті та 

інформаційних технологій, які б забезпечували 

коректне функціонування новостворених систем, 

можна говорити про недостатню розробленість цієї 

проблеми сучасними науковцями. 

Основні результати дослідження. Нові умови, 

в яких ми опинилися, поставили перед нами нові 

завдання, причини яких можна зрозуміти тільки 

тоді, коли проаналізувавши передісторію 

виникнення, та проникнувши в їхню сутність ми 

зможемо чітко вибудувати причинно-наслідковий 

ланцюг їхніх взаємодій.  

Підхід до освіти як системи, передбачає її 

відкритість по відношенню до соціокультурного 

середовища, обмін з нею речовиною, енергією і 

інформацією в специфічній формі. Одним з проявів 

такого взаємозв’язку виступає інформатизація всіх 

сфер суспільного життя. Відносини людини з 

світом інформаційних технологій і комп’ютерних 

систем, створених ними же самим, складні і супе-

речливі. З одного боку, вони сприяють його роз-

витку, розширюють культурне поле життя, пород-

жують нові змістоутворюючі центри. З іншою – на-

дають формуючу дію, змінюючи соціальне і духов-

но-інтелектуальне середовище, образ мислення і 

менталітет, шкалу культурних норм і цінностей. 

Якщо розглядати культуру як особливий аспект 

соціального простору: аксиологічний, норматив-

ний і семиотичний, що  забезпечує виразність цьо-

го контексту, то стає очевидним, що вони визнача-

ють характер і спрямованість всіх форм і областей 

соціальної практики, суспільних відносин, конк-

ретних видів діяльності. В них знаходить свій ви-

раз система цінностей і зразків, норм і ідеалів, 

символів і значень.  

Лише зрозумівши цілісність системи освіти, в 

якій кожен елемент є наслідком і водночас причи-

ною утворення нового елементу можна говорити 

про розуміння освіти як цілісної системи, де кожен 

її елемент детермінован іншим елементом. 

Але розглядаючи детермінізм стосовно системи 

освіти необхідно зазначити що це є не 

Ейнштейнівська причинність, за якою «Бог не грає 

в кості», а вірогіднісна причинність, яка проявля-

ється у відкритих самоорганізованих (синергетич-

них) системах при виникненні їхніх нових якостей. 

«На відміну від діалектичного підходу, де ці нові 

якості розглядаються як результат «стрибка», 
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«розриву наступності» при синергетичному 

підході, вони розкриваються через характеристики 

динамічного хаосу, виникнення дивних аттракторів 

і кооперативних ефектів..» [5. 6-7]  

Використання синергетичного, а не кібернетич-

ного підходу в даному випадку обумовлено тим, 

що система освіти є складною нерівноважною, 

відкритою системою, що самоорганізується, і 

передбачає зміну типу саморегуляції в процесі 

свого розвитку. Саме зміна типу саморегуляції в 

процесі розвитку системи вказує на приналежність 

її до постнекласичного періоду розвитку науки та 

філософії, періоду, який дав нам поняття 

«інформаційного суспільства», суспільства «у яко-

му інформація і теоретичне знання є стратегічними 

ресурсами й найістотнішими цінностями суспі-

льства» [2. 4] В освіті даний період характеризує-

ться посиленням інформатизації, та розширенням 

інформаційного поля суб’єктів навчального проце-

су, що призводить до виникнення якісно нових сто-

сунків між різними елементами всієї системи освіти.  

Та нажаль в системі освіти України 

спостерігаються процеси, пов’язані з послабленням 

інформаційного поля.  Велика кількість протиріч, 

що полягають в неузгодженості дій різних 

елементів системи та відсутності якісних 

комунікаційних зав’язків між ними, створює в її 

межах нерівноважні процеси. Збільшується 

кількість елементів системи з новими якостями, 

але при цьому не відбуваються зміни в якостях 

всієї системи, як цілісного об’єкту. З цього і 

народжуються протиріччя які виражаються в 

яскраво вираженій ентропії. 

Другий початок термодинаміки говорить про 

зростання ентропії в випадку нерівноважних 

процесів в замкнутій системі. Але в даному 

випадку мають місце процеси пов’язані з 

порушенням самоорганізації відкритих систем.  

Розглядаючи ентропію відкритих 

нерівноважних систем необхідно зауважити що під 

ентропією розуміється зростання хаотичності 

системи. Але слід зазначити, що хаотичність 

системи не є детермінованою. Вона є варіантною, 

адже можливий варіант зростання впорядкованос-

ті, та структурованості системи. Цей варіант мож-

ливий за умови збільшення в її межах інформа-

ційного потоку, адже «протилежністю ентропії є 

поняття інформації, тобто визначеності стану 

системи» [5. 5-6, 1]. Інформація в даному випадку 

розглядається як міра зняття невизначеності.  [3] 

Для вирішення цього питання необхідно 

знаходити елементи як в середині системи, так і за 

її межами, які б могли замінити своїми якостями 

декілька інших, та повністю використовуючи свій 

потенціал взаємодіяти з іншими елементами. 

Одним з визначальних елементів в структурі 

системи освіти повинні стати 

новітні інформаційні технології. Адже при 

використанні новітніх інформаційних технологій 

збільшується інформаційна культура людини. 

Засобом же досягнення інформаційної культури 

виступає інформатизація системи освіти. 

Інформатизація системи освіти розглядається як 

необхідна умова і найважливіший етап 

інформатизації країни в цілому. Вона дасть 

можливість ефективно використовувати наступні 

переваги нових інформаційних технологій: 

 можливість створення відкритої системи 

освіти, яка б змогла забезпечити кожному індивіду 

індивідуальну траєкторію самонавчання; 

 зміна організації процесу пізнання. 

Використання синергетичного мислення; 

 використання спеціальних якостей 

комп’ютерної техніки які дадуть можливість 

створити індивідуальний навчальний процес зі 

збереженням його цілісності, використовувати 

принципово нові пізнавальні засоби, аж до моделей 

«віртуальної реальності»; 

 створення ефективної системи управління в 

системі освіти. 

Та для ефективного застосування технічних 

систем і інформаційних технологій в творчому та 

освітньому процесі необхідно пам’ятати про декі-

лька рівнів вживання в них електронних пристроїв. 

По-перше, можна оцінювати їх виключно як 

допоміжну форму навчального процесу. В такому 

випадку матеріали, що знаходиться на певних но-

сіях, включно з хмарними сховищами відносяться 

до засобів навчання. По-друге, безпосередньо в 

освітній творчості технічні системи виходять за 

рамки технічного компоненту і приводять до 

розширення раціонального поля. Технічні системи 

і інформаційні технології виступають в новій 

якості, претендуючи на роль партнера по твор-

чості, активно впливаючи на характер перетворен-

ня в діяльності людини. Цей рівень включення 

електронних пристроїв має три виходи-дії на 

людину і соціокультурний простір: в комунікаційні 

процеси, в різні види його спеціалізованої 

діяльності, в сферу дозвілля. 

Цим пояснюються зміни в системі освіти, 

розширення спектру її задач, направленої на 

навчання і виховання творчої особистості. 

Включення в освітню практику технічних систем, 

які можна вважати «мікроскопічною флуктуа-

цією», грають важливу роль в еволюційних проце-

сах культури нашого суспільства. Посилення таких 

флуктуації, що відбуваються в «потрібний мо-

мент», приводить до переважного вибору одного 

шляху  з ряду однаково можливих. Отже, за певних 

умов роль того або іншого індивідуального режиму 

стає вирішальною. В сильно нерівноважних умо-

вах процеси самоорганізації відповідають тонкій 

взаємодії між випадковістю і необхідністю, 
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флуктуаціями і детерміністичними законами. Поб-

лизу біфуркації основну роль грають флуктуації 

або випадкові елементи, тоді як «в інтервалах між 

біфуркаціями домінують детерміністичні аспекти» 

[4, 235]. 

Інформаційна культура людини – тільки один 

зріз культури, який формується в процесі освоєння 

людиною нових інформаційних технологій, у тому 

числі різноманітних електронних пристроїв. 

Засобом же її досягнення виступає інформатизація 

системи освіти. Це важливий етап, який передбачає 

упровадження комп’ютерних технологій у всі типи 

освіти на всіх етапах. Мета інформатизації 

навчального процесу – підвищити якість освітньої і 

професійної підготовки фахівця, забезпечити 

доступ його до культури всього людства. 

Тенденція переходу від створення технічної основи 

до формування інформаційного середовища, яке 

транслює передачу знання по всьому світу 

забезпечить підвищення ефективності освіти. 

Висновки та пропозиції. Таким чином ми 

можемо зробити висновки, що використання 

новітніх інформаційних технологій в управлінні 

освітою є тим необхідним фактором, який 

забезпечить більш повний взаємозв’язок між усіма 

її елементами і створить необхідні умови для появи 

нових якостей всієї системи освіти в цілому. 

Поступово це призведе до зменшення ентропії 

системи і налагодження структурних взаємодій в її 

межах. Розуміння необхідності впровадження 

новітніх інформаційних технологій в систему 

освіти, дасть нам поштовх для реалізації реальних 

а не декларативних проектів.  
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В статье проанализированы основные принципы функционирования открытых, неравновесных систем. Доказано, 

что система образования является именно такой системой и подчиняется тем же законам что и другие 

синергетические системы. Установлено, что определяющим фактором устойчивого развития системы 

образования является использование в ее структуре новейших информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, стабильное развитие, информационная культура, синергетика. 

 

The article analyzes the basic principles of the functioning of open, non-equilibrium systems. It is proved that the education 

system is exactly such a system and is subject to the same laws as other synergetic systems. It is revealed that the determining 

factor of the sustainable development of the education system is the use of the latest information technologies in its structure. 

Key words: Information technology, sustainability, information culture, synergy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


