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Педагогічна діяльність в умовах інформаційного суспільства

 Вища освіта в умовах інформаційного суспільства немов би переходить у новий «атрактор» (або у новий канал своєї еволюції) і стає реальною динамічною системою, яка поєднує прикладні та спеціальні знання. Такий зв’язок між поняттями веде до розширення і поглиблення знань, тому на сучасному етапі освіченість має забезпечувати цілісне сприймання людиною того світу, в якому вона живе, здійснює свою діяльність, бо навченість являє собою, перш за все, готовність до майбутньої професійної діяльності. Відставання освіченості від навченості призводить до втрати істинного змісту діяльності людини. Завдяки розриву між здатністю до дії та неможливістю прогнозувати її наслідки втрачається гармонійна єдність людини та її буття. Отже освіченість означає не тільки знання конкретних фактів, законів, теорій, а й сформованість у процесі навчання цілісної інтегрованої картини світу. 
Нині як міра освіченості  та вихованості людини вживається слово «культура» як в контексті інформаційних процесів, так і різноманітних сфер життєдіяльності. тому стрімко зросли вимоги до інформаційної культури, яка  відображає сформованість системи наукових знань. рівень умінь цілеспрямованої роботи особистості з інформацією. 
В інформаційному суспільстві  інформаційна діяльність стає частиною педагогічної діяльності як стратегічної діяльності в умовах глобального світу знань, а інформаційна культура - частиною  педагогічної культури, яка відкриває нові можливості для оптимізації процесу навчання  у вищих закладах освіти, і необхідна як безперервно діюча система підвищення кваліфікації викладачів, постійного обміну педагогічним досвідом.
 В сучасних умовах для формування інтелектуальних засобів пізнання викладачу все важче знайти найкращу форму її подання, визначитись із найбільш ефективними технологіями навчання і виховання. Виникає потреба  стратегії пошуку нової особисто необхідної інформації з поміж багатьох наявних та необхідність вчитися самому педагогу конструктивно передавати інформацію, реалізовувати мету і завдання предмета, тобто в сучасному процесі навчання актуальною стає проблема комунікативної компетентності самих педагогів. 
Особливо актуальною є проблема опанування педагогом майстерності ведення діалогу, створення єдиного інформаційного простору. Дидактичний інформаційний простір – це система організаційно-педагогічних заходів, що забезпечують створення сприятливих психологічних умов, які сприяють прискореному формуванню професійних якостей особистості та творчому засвоєнню знань, виробленню умінь та навичок, необхідних для успішної роботи. Інформаційний простір дозволяє учасникам педагогічної взаємодії сприймати один одного як рівних партнерів, допомагає викладачам  формувати у студентів новий рівень мислення, бачення проблеми, розвиває уміння слухати і чути, дивитися і бачити. Ефективній взаємодії, наприклад, сприяють такі психолого-педагогічні прийоми як інверсія (від лат. Inversion – переставляти, перевертати), коли висловлювання співрозмовника переводиться з негативного на позитивний (або навпаки), вміння за допомогою риторичного питання привернути увагу студента та водночас провести свою «приховану лінію». В цьому аспекті цінним є підручник І. Зязюна «Педагогічна майстерність».
Швидкий розвиток наукового знання, призвели до збільшення навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах освіти. Більшість студентів губиться перед проблемою класифікації, «селекції» знань, необхідністю засвоєння всього обсягу навчальної інформації. В якості підтримки до традиційних форм професійного навчання пропонується один з прийомів забезпечення продуктивної діяльності студентів: використання засобів візуалізації, технології згорнутої подачі інформації, гіпертексту й організації інтерактивної взаємодії між викладачем і студентом. Наприклад, польськими педагогами доведено, що метод візуалізації дозволяє виділити ряд переваг:
	економія часу (образ замінює 1000 слів);

дієвість навчання, легкість у відтворенні, концентрація уваги;
підкреслення головних елементів інформації;
заохочення до самостійності в процесі навчання;
зростання пізнавальної, дослідної, творчої активності;
підвищення інтеграції набутих знань.
Дієвість візуалізації показала, що мультімедійний інтерактивний курс зайняв 8 годин (традиційне навчання займало 40 годин) і дав на 36% кращій результат.


