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Постановка проблеми. Характерною 

ознакою розвитку науково-освітньої сфери 
на сучасному етапі є формування інтелек-
туального потенціалу суспільства з ураху-
ванням інформатизації та глобалізації. 
Процеси європейської інтеграції проника-
ють майже в усі сфери суспільного життя. 
Не залишилась осторонь від них і вища 
школа. 

Згідно Концепції національної програ-
ми інформатизації [1], інформатизація осві-
ти спрямовуватиметься на формування та 
розвиток інтелектуального потенціалу на-
ції, удосконалення форм і змісту навчаль-
ного процесу, впровадження комп'ютерних 
методів навчання та тестування, що дасть 
можливість вирішувати проблеми освіти на 
більш високому рівні з урахуванням світо-
вих вимог. Серед них – індивідуалізація 
навчання, організація систематичного кон-
тролю знань, можливість враховувати пси-
хофізіологічні особливості кожної особис-
тості тощо. Результатами інформатизації 
освіти мають бути: розвиток інформаційної 
культури людини (комп'ютерної освіченос-
ті); узгодження змісту, методів і засобів 
навчання із відповідними світовими стан-
дартами; скорочення терміну та підвищен-
ня якості навчання на всіх рівнях підготов-
ки кадрів; інтеграція навчальної, дослідни-
цької та виробничої діяльності; удоскона-
лення управління освітою; кадрове забез-
печення усіх напрямів інформатизації 
України шляхом спеціалізації та інтенсифі-

кації підготовки відповідних фахівців. 
Першочерговим завданням є створення 

глобальної комп'ютерної мережі освіти та 
науки. Організація державних і приватних 
центрів масового навчання населення но-
вим спеціальностям для кадрового забезпе-
чення усіх напрямів інформатизації не ли-
ше за рахунок інтенсифікації підготовки 
фахівців відповідного профілю, а й ство-
ренням навчального середовища шляхом 
комп'ютеризації робочих місць; розвитком 
системи індивідуального неперервного на-
вчання на основі автоматизованих спеціа-
льних курсів та систем, інтелектуальних 
дистанційних технологій навчання [1]. 

Реформування системи освіти не може 
відбуватись у відриві від розвитку економі-
ки та суспільства в цілому. Разом із тим, 
розвиток ринкових відносин є неможливим 
без підготовки спеціалістів-професіоналів, 
здатних ефективно працювати за нових ре-
алій сьогодення. Важлива роль у цьому 
процесі належить фахівцям з економіки, 
що володіють не лише високо розвиненими 
професійними уміннями та навичками, а й 
достатнім рівнем сформованості інформа-
ційної мобільності, тобто умінням перено-
сити свої знання із одного інформаційного 
середовища в інше. Останнє не можливе 
без відповідного рівня сформованості у 
студентів – майбутніх фахівців із економі-
ки, інформаційно-аналітичних умінь. 

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блемам дослідження та формування різно-
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манітних видів мобільності присвячено 
праці багатьох науковців. Зокрема профе-
сійній мобільності, як одній із ключових 
характеристик професійного розвитку осо-
бистості та проблемам організації процесу і 
досягнення якості професійної підготовки 
присвячені роботи А. Архангельського, 
Е. Зеєра, Н. Кузьміна та ін. Формуванню 
професійної мобільності як однієї із найва-
жливіших складових професійної компете-
нтності відводиться чільне місце у працях 
В. Андрєєва, A Вербицького, Б. Гершун-
ського, І. Зимова, В. Козирєва, А. Маркової 
та ін.  

Дослідженням процесу формування 
інформаційної мобільності студентів у ви-
щих навчальних закладах присвячено ро-
боти А. Нелєпової, В. Головащенко та ін. 
Вивченням професійної мобільності з точ-
ки зору соціології займалися такі науковці 
як С. Макєєв, Е. Мерфі-Леджьюн та ін. 

Результати дослідженням різноманіт-
них аспектів формування інформаційних, 
аналітичних та інформаційно-аналітичних 
умінь висвітлено у роботах таких науковців 
як О. Пархоменко А. Атаян, О. Значенко, 
В. Кальченко, Н. Кисіль, М. Селіна, 
А. Карлащук, А. Горячов та ін. 

Водночас, слід зазначити недостатню 
увагу науковців до виявлення особливос-
тей формування професійної мобільності 
студентів у процесі природничо-наукової 
підготовки у економічних вищих навчаль-
них закладах, що і зумовлює актуальність 
нашого дослідження. 

Метою дослідження є визначення осо-
бливостей формування професійної мобі-
льності студентів у процесі природничо-
наукової підготовки в економічних ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Для 
більш глибокого розуміння сутності дослі-
джуваної проблеми проаналізуємо ключові 
поняття, що стосуються процесу форму-
вання інформаційної мобільності студентів 
у ВНЗ.  

Вивчення наукових публікацій, дозво-
ляє виокремити різноманітні підходи до 
визначення поняття «професійної мобіль-
ності», яке розглядається з позицій соціо-
логії, психології та педагогіки [2]. Зокрема, 

в соціології професійна мобільність розг-
лядається як один із видів соціальної мобі-
льності і є: 

- процесом переміщення між ієрархіч-
но і функціонально організованими елеме-
нтами соціальної структури (класами, верс-
твами, групами та категоріями населення, 
позиціями (С. Макєєв та ін.) 

- концепція, феномен, який розповсю-
джується на соціальну практику і асоцію-
ється з цілісним і безперервним розвитком 
(Е. Мерфі-Леджьюн)  

У психологічних дослідженнях профе-
сійна мобільність розглядається як не-
від’ємна складова конкурентоспроможнос-
ті особистості, при цьому розкриваються 
особливості професійної мобільності в кон-
тексті проблем професійного становлення і 
розвитку особистості (Е. Зеєр, Г. Климов, 
А. Маркова тощо). 

Науковець В.Дюніна [3] дає авторське 
визначення поняття «професійна мобіль-
ність фахівців у галузі інформаційних та 
комунікаційних технологій», яка розгляда-
ється як готовність до швидкої зміни вико-
нуваних завдань у рамках своєї спеціально-
сті на основі набутих знань і вмінь викори-
стання різних інформаційних і комуніка-
ційних технологій, можливість швидкого і 
якісного освоєння нових для суб’єкта дія-
льності інформаційних і комунікаційних 
технологій і впровадження їх у його профе-
сійну діяльність. При цьому нею виокрем-
лено два види професійної мобільності, а 
саме: 

- горизонтальна мобільність фахівця 
в галузі інформаційних і комунікаційних 
технологій – готовність фахівця до перехо-
ду від використання однієї інформаційної 
та комунікаційної технології (або їх групі) 
до іншої таким чином, що фахівець зали-
шається на тому ж рівні в плані професій-
ної діяльності; 

- вертикальна мобільність фахівця в 
галузі інформаційних і комунікаційних те-
хнологій – готовність фахівця до переходу 
від використання однієї інформаційної та 
комунікаційної технології або їх групі до 
іншої таким чином, щоб відбувся перехід 
даного суб'єкта діяльності з одного профе-
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сійного рівня фахівців на інший професій-
ний рівень [3]. 

Серед педагогічних досліджень профе-
сійна мобільність майбутнього фахівця ро-
зглядається як: 

- одна із цільових домінант вищої 
професійної освіти, що носить інтегратив-
них характер (О. Нікітіна, Є. Іванченко, 
Б. Ломов та ін.); 

- критерій професійної компетентно-
сті і як вміння знаходити способи 
розв’язання проблем та виконання нестан-
дартних завдань (Р. Арнольдс, А. Шелтон, 
І. Шпакіна та ін.); 

- зміну професійної належності фахі-
вця і як здібність і готовність особистості 
працювати в умовах динамічних змін у ра-
мках своєї спеціалізації (Ю. Биченко, 
Н. Кожем’якіна, О. Малигіна, В. Бордовсь-
кий та ін.); 

- здатність і готовність суб’єкта до 
опанування новою технікою та технологія-
ми, до одержання додаткових знань та 
вмінь, що забезпечують ефективність тру-
дової діяльності (С. Вишнякова, С. Верш-
ловський, Н. Анісімова та ін.). 

Із позицій компетентнісного підходу 
професійну мобільність студентів техніч-
ного напряму підготовки Л. Нічуговська 
розглядає як інтегративну якість особисто-
сті, що виявляється в готовності та здатнос-
ті майбутнього фахівця до зміни професій-
них функцій в межах однієї професійної 
діяльності та опанування новими спеціаль-
ностями в умовах динамічно змінюваного 
ринку праці [2]. При цьому, як зазначає 
Л. Нічуговська, формування саме інформа-
ційної мобільності студентів аграрних ВНЗ 
передбачає, насамперед, формування дос-
лідницької компетентності, як основи її ро-
звитку [4]. 

Не менш важливим у контексті нашого 
дослідження є праці А. Нелєпової, яка за-
значає, що успішність професійної діяль-
ності в значній мірі залежить від рівня сфо-
рмованості інформаційної мобільності, 
тобто здатності діяти в інформаційному 
середовищі, знаходити та аналізувати нову 
інформацію, орієнтуватися в інформацій-
них потоках та володіти навичками вико-

ристання інформаційних технологій [5]. 
Авторкою було обґрунтовано фактори 

впливу на формування інформаційної мо-
більності, що є сукупністю чотирьох скла-
дових: 

- навчальний матеріал; 
- організаційно-педагогічний вплив; 
- здатність до навчання;  
- навчальний час. 
При цьому науковцем А. Нелєповою 

виявлено, що формування у студентів тако-
го уміння як «інформаційна мобільність» 
орієнтує студентів на розвиток інновацій-
ного мислення, розкриття творчого потен-
ціалу особистості і дозволяє більш ефекти-
вно досягати практичних результатів у 
професійній діяльності. 

Водночас поняття інформаційної мобі-
льності визначається науковцями й як 
уміння використовувати інформаційний 
підхід, аналізувати інформаційні обставини 
та використовувати свої професійні уміння 
в будь-якій інформаційні сфері, тобто ро-
бити їх ефективними.  

Отже інформаційні мобільність – 
уміння переносити знання одного інформа-
ційного середовища в інше, а також адап-
тувати і модернізувати технологію пошу-
ку та обробки інформації [6]. 

Ураховуючи все вище зазначене, слід 
підкреслити, що процес формування інфо-
рмаційної мобільності студентів у ВНЗ не-
можливий без відповідного рівня сформо-
ваності у них умінь та навичок роботи з 
інформацією. 

На думку психологів (С.В.Саричєв, 
І.Н.Логвинов) вміння – це психічні утво-
рення, які полягають в засвоєнні людиною 
способів і навичок діяльності, а навички – 
це дії, сформовані в процесі повторення і 
доведені до автоматизму.  

Розрізняють поняття інформаційних і 
аналітичних умінь. Важливим є те, що ін-
формаційні вміння є основою для аналіти-
чних, поєднання яких розкриває нові мож-
ливості перед майбутнім спеціалістом еко-
номічного профілю. Адже майбутній фахі-
вець повинен навчитися не тільки знаходи-
ти необхідні йому дані у бурхливому і 
швидко змінному потоці інформації, а і 
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вміти аналізувати їх, порівнювати з інши-
ми, узагальнювати та робити висновки. 
Саме тому при побудові системи підготов-
ки майбутніх фахівців економічних спеціа-
льностей потрібно враховувати обидва ти-
пи умінь: інформаційні і аналітичні, які до-
повнюють один одного.  

Інформаційні уміння дозволяють оріє-
нтуватися студентам у інформаційному 
потоці, передбачаючи при цьому опану-
вання основами роботи із джерелами інфо-
рмації – підручниками, посібниками, пері-
одичними виданнями, інтернет-ресурсами 
а також навичками роботи на ПК, а аналі-
тичні дозволяють зробити необхідні висно-
вки із отриманих даних. 

Творчо переосмислюючи існуючі під-
ходи до розкриття понять «інформаційні 
вміння», «аналітичні уміння» та «інформа-
ційно-аналітичні уміння» у психологічній 
та педагогічній літературі та проаналізува-
вши здатності фахівця освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки «Економіка та підприємництво» 
та необхідні для цього вміння, можна стве-
рджувати, що студенти економічних спеці-
альностей ВНЗ повинні опанувати спект-
ром базових інформаційно-аналітичних 
умінь, серед яких переважають уміння:  

- визначати та аналізувати різноманітні 
джерела інформації (паперові, електронні, 
мережеві ресурси тощо);  

- виділяти інформацію, що необхідна 
для розв’язання саме поставлених завдань;  

- виокремлювати ключові слова, осно-
вні поняття, терміни, ідеї, що містяться в 
знайденій інформації;  

- усвідомлювати суть основних понять 
та термінів;  

- визначати найбільш ефективні шляхи 
пошуку інформації;  

- оцінювати інформацію з точки зору її 
достовірності та актуальності тощо;  

- відокремлювати факти;  
- інтегрувати знайдену інформацію в 

систему власних знань для одержання цілі-
сного уявлення про об’єкт дослідження;  

- вибирати та застосовувати, згідно по-
ставленої мети, найбільш ефективні методи 
аналізу;  

- представляти результати аналізу у ви-
гляді таблиць, схем, діаграм, мультимедій-
них презентацій тощо;  

- визначати та знаходити при необхід-
ності додаткову інформацію;  

- структурувати інформацію з викорис-
танням процедур щодо наявності трендів, 
які обумовлюють динаміку досліджуваного 
явища; достовірно і зрозуміло викладати 
результати дослідження; ефективно вико-
ристовувати результати дослідження та ін. 

При цьому під інформаційно-аналі-
тичними уміннями студентів економіч-
них спеціальностей ми будемо розуміти 
здатності особистості, які полягають у 
засвоєнні нею способів і навичок знаходи-
ти, оцінювати та ефективно використо-
вувати інформацію для розв’язання поста-
влених завдань. 

Особливої ваги у процесі формування 
інформаційно-аналітичних умінь студентів, 
і, як наслідок, підвищення рівня сформова-
ності інформаційної мобільності майбутніх 
економістів, набуває створення сприятли-
вого навчального середовища при навчанні 
природничо-науковим дисциплінам, які є 
основою для професійно-орієнтованих ди-
сциплін. Останнє досягається шляхом опа-
нування математико-статистичним інстру-
ментарієм для аналізу різноманітних еко-
номічних ситуацій і передбачає розробку 
необхідної навчальної технології, що базу-
ється на: 

- необхідності відходу від традиційно-
го стилю викладання природничо-наукових 
дисциплін, заміні репродуктивної методики 
навчання, в основі якої слово “повтори” на 
інноваційну методику, як сполучення ін-
формаційних та інноваційних технологій; 

- реалізації принципів неперервності та 
наступності в процесі природничо-наукової 
підготовки студентів економічних спеціа-
льностей; 

- встановленні інтеграційних зв’язків 
при викладанні природничо-наукових дис-
циплін таких, як «Математика для економі-
стів», «Економіко-математичне моделю-
вання», «Економічна інформатика», «Ста-
тистика» та ін., з використанням проблем 
майбутньої фахової діяльності; 
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- введенні лабораторних форм практи-
чних занять з використанням комп’ютерів і 
сучасних інформаційних технологій на ос-
нові 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. 

Реалізація вище зазначених педагогіч-
них умов обумовлюється: 

- сучасними вимогами інформаційного 
суспільства, аналізі вимог, що висуваються 
до майбутнього фахівця освітньо-
кваліфікаційними характеристиками освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» га-
лузі знань «Економіка і підприємництво»; 

- відбором елементів змісту навчан-
ня, що найбільш якісно відповідають зада-
чам розвитку інформаційної мобільності 
студентів; 

- застосуванням відповідних методів, 
форм і засобів навчання, що дозволяють 
ефективно реалізувати процес формування 
інформаційно-аналітичних умінь майбут-
ніх економістів та впровадженні ефектив-
них способів корекції і оцінки відповідного 
рівня їх сформованості. 

– урахуванням євроінтеграційних те-
нденцій щодо пошуку шляхів ефективного 
впровадження в навчальний процес ВНЗ 
кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу природничо-наукових 
дисциплін; 

– встановленням інтеграційних зв’яз-
ків між природничо-науковими та профе-
сійно-орієнтованими дисциплінами; 

– оптимальним поєднанням тради-
ційних та особистісно-орієнтованих техно-
логій навчання, що дозволить врахувати 
психолого-педагогічні чинники та розвину-
ти творчий потенціал студентів, формуючи 
потребу в подальшому самовдосконаленні 
у відповідності із принципом «навчання 
протягом життя» та впровадженні принци-
пів індивідуалізації і диференціації навчан-
ня; 

– узгодженням змісту навчання із ви-

могами професійно-орієнтованих дисцип-
лін та вимогами освітньо-кваліфікаційних 
характеристик, шляхом інтеграції теорети-
чної і практичної підготовки; 

– розробкою та впровадженням від-
повідного методичного забезпечення та 
засобів мультимедіа в навчальний процес 
природничо-наукових дисциплін, з метою 
підвищення ефективності самостійної ро-
боти студентів тощо. 

На нашу думку, реалізація саме таких 
підходів забезпечить створення сприятли-
вих умов для формування інформаційно-
аналітичних умінь студентів економічних 
вищих навчальних закладів і, як наслідок 
для підвищення рівня інформаційної мобі-
льності майбутніх фахівців на ринку праці. 
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