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Розглядаються деякі особливості формування інформаційно-аналітичних умінь 

студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. 
 

 
В умовах загальноєвропейської інтегра-

ції процеси вдосконалення вищої економіч-
ної освіти в Україні набувають особливої 
гостроти у зв�язку з необхідністю подолан-
ня протиріч, що склалися між вимогами 
суспільства й держави до кваліфікованих 
фахівців, конкурентноздатних на ринку 
праці та існуючою системою їх підготовки. 
Саме тому, незважаючи на суттєве 

зростання на ринку праці обсягу дипломо-
ваних випускників-економістів, спостеріга-
ється нестача спеціалістів-професіоналів у 
сфері бізнесу та підприємницької діяльності, 
яка на сучасному етапі розглядається як одна 
із нагальних проблем економіки України. 
Одним із перспективних напрямів вирі-

шення цієї проблеми є більш ефективне 
використання можливостей кожної із нав-
чальних дисциплін взагалі та поглибленої 
інтеграції дисциплін циклу природничо-
наукової підготовки, таких як �Математика 
для економістів�, �Економіко-математичне 
моделювання�, �Економічна інформатика�, 
�Статистика� та ін. у тому числі для підви-
щення якості професійної підготовки май-
бутніх економістів у ВНЗ. 
Адже згідно з вимогами освітньо-квалі-

фікаційної характеристики освітньо-квалі-
фікаційного рівня �бакалавр� галузі знань 
�Економіка і підприємництво� випускник 
економічного ВНЗ повинен володіти пев-
ними інформаційно-аналітичними вміння-
ми, що започатковуються і значною мірою 
формуються за рахунок природничо-науко-
вих дисциплін. Серед них: 

- моделювання ринкової ситуації, роз-
робка альтернативних варіантів розвитку під-
приємства та вибір його оптимальної стратегії; 

- аналіз основних економічних показ-
ників господарчої діяльності підприємства та 
прогнозування їх динаміки на перспективу; 

- аналіз динаміки зовнішнього сере-
довища та прогнозування конкурентоспро-
можності підприємства; 

- володіння перспективними метода-
ми підвищення свого теоретичного рівня, 
опанування методами проведення науково-
дослідних розробок на основі використан-
ня сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій та ін. 
Ураховуючи вищезазначене доцільно 

наголосити, що якість опанування інформа-
ційно-аналітичними вміннями майбутніх 
економістів у ВНЗ значною мірою обумов-
люється такою організацією навчальної 
діяльності студентів взагалі та на практич-
них заняттях з природничо-наукових дис-
циплін в тому числі, яка сприяє одержанню 
гарантованого результату. Отже, мова йде 
про необхідність розробки та реалізації 
відповідних технологій. 
Останнє, з позиції загальної дидактики 

вимагає підпорядкування всіх складових 
процесу навчання (цілі, як соціальне замов-
лення, відповідний зміст, методи, засоби та 
форми навчання), одержанню гарантовано-
го освітнього продукту, на основі виокрес-
лення необхідних етапів і виділення умов 
їх реалізації тощо. 
Дослідженням різноманітних аспектів 

інформаційних та педагогічних технологій 
займалися такі науковці як О.В.Пархомен-
ко (поняття �інформаційно-аналітичне за-
безпечення�), А.М.Атаян, О.П.Значенко, 
В.Г.Кальченко, Н.В.Кисіль, М.В.Селіна, 
(поняття �інформаційна культура�, форму-
вання інформаційної культури студентів), 
Н.Керол, Е.Бернштейн, В.П.Александрова, 
М.З.Згуровський, Н.В.Морзе, В.І.Клочко, 
М.І.Жалдак, (поняття �інформаційна куль-
тура�, сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології навчання), А.Ю.Карлащук (фор-
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мування дослідницьких умінь студентів), 
С.А.Раков (дослідницький підхід в навчан-
ні з використанням інформаційних техно-
логій), С.Ю.Нікіфорова, А.В.Горячов (мо-
дульно-інформаційна технологія навчання, 
поняття �інформаційна грамотність�) та ін. 
Разом з тим аналіз відповідних науко-

вих публікацій в контексті вищезазначеної 
теми свідчить про недостатню увагу до 
проблеми технології формування саме ін-
формаційно-аналітичних умінь студентів 
ВНЗ, майбутніх фахівців економічних спе-
ціальностей. 
Актуальність і недостатній рівень роз-

робленості проблеми, а також значні потен-
ційні можливості дисциплін природничо-
наукового циклу, щодо її вирішення, зумо-
вили нагальність нашого дослідження. 
На думку психологів (С.В.Саричєв, 

І.Н.Логвинов) вміння � це психічні утворення, 
які полягають в засвоєнні людиною способів і 
навичок діяльності, а навички � це дії, сфор-
мовані в процесі повторення і доведені до 
автоматизму. Розрізняють поняття інформа-
ційних і аналітичних умінь. Ступінь опану-
вання інформаційними вміннями харак-
теризує рівень інформаційної грамотності. 
Щодо інформаційної грамотності, то 

колективом науковців [7] розроблені її 
стандарти, що базуються на такому: 
1. Студент, що володіє інформацій-

ною грамотністю, розробляє ефективну 
стратегію пошуку інформації. Студент 
повинен ідентифікувати потребу в досто-
вірній інформації, він повинен уміти сфор-
мулювати питання, визначати джерела ін-
формації і використовувати успішні страте-
гії пошуку інформації. Він знає, як органі-
зувати пошук різноманітних джерел і фор-
матів, що відповідають його потребам. 

2. Студент, що володіє інформацій-
ною грамотністю, оцінює інформацію кри-
тично і компетентно. Знайшовши необхід-
ну інформацію, студент повинен оцінити 
точність видачі, відділити факти від думок і 
виключити невідповідну інформацію. 

3. Студент, що володіє інформацій-
ною грамотністю, використовує інформа-
цію акуратно і творчо. Для обміну знайде-
ною інформацією студенти повинні органі-
зувати цю інформацію і інтегрувати її із 
своїми знаннями. Вони також повинні 
застосовувати для цього навички критич-
ного мислення і рішення проблем [7]. 

Важливим є те, що інформаційні вміння 
є основою для аналітичних, поєднання 
яких розкриває нові можливості перед май-
бутнім спеціалістом економічного профі-
лю. Адже майбутній фахівець повинен нав-
читися не тільки знаходити необхідні йому 
дані у бурхливому і швидко змінному по-
тоці інформації, а і вміти аналізувати їх, 
порівнювати з іншими, узагальнювати та 
робити висновки. Саме тому при побудові 
системи підготовки майбутніх фахівців 
економічних спеціальностей потрібно вра-
ховувати обидва типи умінь: інформаційні і 
аналітичні, які доповнюють один одного. 
Інформаційні уміння дозволяють орієнту-
ватися студентам у інформаційному потоці, 
передбачаючи при цьому опанування 
основами роботи із джерелами інформації 
� підручниками., посібниками, періодични-
ми виданнями, інтернет-ресурсами а також 
навичками роботи на ПК, а аналітичні 
дозволяють зробити необхідні висновки із 
отриманих даних. 
Інформаційно-аналітичні здібності роз-

глядаються науковцями та методистами як 
невід�ємна складова сучасної системи освіти. 
Зокрема А.В.Горячов, серед найважливіших 
вмінь роботи з інформацією виділяє такі: 

- вміння визначати можливі джерела 
інформації та стратегії їх пошуку; 

- вміння аналізувати отриману інфор-
мацію, використовуючи різноманітні схе-
ми, таблиці для фіксації результатів; 

- вміння оцінювати інформацію з точ-
ки зору її достовірності, точності, корисності 
для вирішення проблеми (завдання); 

- вміння визначати потребу в додат-
ковій інформації, отримувати її, якщо це 
необхідно; 

- вміння використовувати результати 
процесів пошуку: отримання інформації, її 
структуризація, аналіз та оцінка її надійнос-
ті в контексті прийняття рішень та ін. [1]. 
Застосування навчальної інформації, 

яку студент отримує самостійно перево-
дить процес навчання із пасивного спожи-
вання інформації на більш високий рівень її 
засвоєння, шляхом перевірки її надійності, 
формулювання висновків і узагальнень 
закономірностей. 
При цьому значно посилюється роль 

викладача, тому що він, максимально від-
ходячи від функції ретранслятора навчаль-
ної інформації, здійснює: 
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- загальне управління навчальною 
діяльністю; 

- стимулює комунікаційні процеси 
під час обговорення; 

- пропонує різноманітні форми діяль-
ності по самостійному добуванню і пред-
ставленню знань; 

- пропонує вправи на формування 
відповідних умінь, на основі завдань, що 
відповідають рівню студента; 

- об�єктивно контролює результати 
навчальної діяльності. 
Особливої ваги у цьому процесі набуває 

створення навчального середовища, спри-
ятливого для формування інформаційно-
аналітичних умінь студентів при навчанні 
дисципліни �Математика для економістів�, 
яка є основою для професійно-орієнтова-
них дисциплін. Останнє досягається шляхом 
опанування математичним інструментарієм 
для аналізу різноманітних економічних 
ситуацій і передбачає розробку необхідної 
навчальної технології, що базується на: 

- необхідності відходу від традицій-
ного стилю викладання математичних кур-
сів, заміні репродуктивної методики нав-
чання, в основі якої слово �повтори� на 
інноваційну методику, як сполучення 
інформаційних та інноваційних технологій; 

- реалізації принципів неперервності 
та наступності в математичній підготовці; 

- встановленні інтеграційних зв�язків 
при викладанні математики з іншими при-
родничо-науковими дисциплінами такими, 
як �Економіко-математичне моделювання�, 
�Економічна інформатика�, �Статистика� 
та ін., з використанням проблем майбутньої 
фахової діяльності; 

- введенні лабораторних форм прак-
тичних занять з використанням комп�ю-
терів і сучасних інформаційних технологій 
на основі прикладних програм; 

- наданні можливостей для кожного 
студента відчути себе об�єктом рівнопарт-

нерського співробітництва у спільному, 
дидактично організованому викладачем 
навчальному процесі, розв�язання навчаль-
них, навчально-пошукових та дослідниць-
ких завдань та ін. 
На нашу думку, реалізація саме таких 

підходів забезпечить створення сприятли-
вих умов для формування інформаційно-
аналітичних умінь студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 
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