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ТЕХНОЛОГІЙ 
 
В наш час важливим є питання набуття професійної компетенції сту-

дентами-економістами. Важливу роль при цьому відіграє використання 
при їх підготовці нових інформаційно-технічних засобів навчання. Насам-
перед, це стосується сучасного програмного та апаратного забезпечення 
ПК, доступу до мережі Internet. 

У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахів-
ців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри, 
спеціалісти та бакалаври економічних напрямків, особливо спеціальності 
«Економіка підприємництва», повинні володіти не тільки знаннями, вмін-
нями і навичками творчої діяльності у відповідній галузі, а й уміти навчати 
інших, розробляти методологічні основи управління навчально-освітнім 
процесом у системі підготовки і перепідготовки управлінських кадрів усіх 
сфер народного господарства країни. [1, 3]  

При широкому використанні комп’ютерів в навчальному процесі ло-
гічно постає проблема розробки програмних продуктів, якими могли б ко-
ристуватися студенти з різним досвідом роботи технічними засобами. Фак-
тор зручності та наступності використання розроблених засобів визнача-
ється тим, наскільки повно враховані психолого-педагогічні вимоги до 
них. На сучасному етапі розвитку комп’ютерів та комп’ютерних програм 
настільки спростився процес роботи на ЕОМ, що для користувачів 
комп’ютерів вже не йдеться мова про знання комп’ютерних мов. 

Маючи сьогодні такі потужні технічні засоби, на жаль, ще не може-
мо говорити про всебічне застосування і значну роль комп’ютерів у ви-
вченні економічних дисциплін. 

Необхідною умовою інформатизації навчального процесу є підготов-
ка економіста до використання сучасних інформаційних технологій у їх 
професійній діяльності. Таким чином, важливе місце сьогодні відводиться 
вирішенню проблеми підготовки висококваліфікованих педагогічних кад-
рів, які в епоху комп’ютеризації та інформатизації володіли б глибокими 
теоретичними, практичними й професійними знаннями, уміннями та нави-
чками. Тому відчутна потреба у зміні й розвитку системи навчального 
процесу у вищих економічних навчальних закладах, впровадженні нових 
підходів і методів, організації навчального процесу з використанням 



комп’ютерів, що сприятиме гармонійному всебічному розвитку кожного 
студента, стимулюватиме його творчий пошук, активізуватиме процеси пі-
знання, прийняття самостійних рішень, моделювання реальних економіч-
них процесів. 

Процес професійного становлення майбутнього економіста відстає 
від вимог, що висуваються суспільством, здатного до використання нових 
комп’ютерних технологій у своїй галузі діяльності; самостійного та твор-
чого прийняття рішень; самовдосконалення та саморозвитку своїх можли-
востей, здібностей, умінь; який адекватно оцінює свої дії в роботі. 

Широке використання комп’ютерів у різноманітних галузях промис-
ловості, науки, освіти вносить кардинальні зміни до цих галузей, стимулює 
подальший їх розвиток та пропонує нові способи роботи з інформацією, її 
організацією й новими інформаційними технологіями. 

Кожен випускник вищої школи з економічною освітою повинен від-
повідати сучасним запитам, у тому числі й в плані інформаційної культури.  

За допомогою персонального комп’ютера створюється можливість 
розв’язання задач, які не розв’язуються або розв’язуються неефективно без 
комп’ютера, а саме: 

− зміна форм і видів взаємодії студентів та викладачів на основі ви-
користання комп’ютерів у навчальному процесі; 

− варіювання видів діяльності при роботі з комп’ютером, отримання 
опису стану індивідуально-психологічних можливостей студентів, 
їх знань, умінь і навичок та їх коригування з метою підвищення 
ефективності навчального процесу й контролю з боку викладача; 

− комп’ютер у порівнянні з іншими технічними засобами, які вико-
ристовуються в навчальному процесі, дозволяє повніше врахову-
вати індивідуальні й вікові особливості студента, що створює 
умови для виведення навчального процесу на новий рівень. [2, 81] 

Для формування професійної компетентності сучасного економіста 
необхідно щоб він володів ІКТ на більшому рівні ніж звичайний користу-
вач. Насамперед це не лише знання сучасної комп’ютерної техніки, опера-
ційних систем текстових та графічних редакторів, а й знання програмного 
забезпечення професійного призначення: електронних таблиць, систем 
управління баз даних, спеціалізованих економічних програм (1С: Підпри-
ємство, «Парус» та інших). 
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