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них програм, їх оновлення із врахуванням новітніх наукових досягнень і вдосконалення методів
навчання.

Самійленко А.П., к. е. н., доцент кафедри
політичної економії факультетів управління

і управління персоналом та маркетингу

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ

Інформаційне суспільство базується на високих технологіях, впровадження яких потребує належ-
ного інтелектуального забезпечення. Наука й освіта стають стратегічним чинником прогресу. Про-
блемою є створення нових інформаційних технологій, адже в новому суспільстві зростає значення
інформації як стратегічного ресурсу прогресивних суспільних перетворень, а інформація стає могут-
нім владним ресурсом. Інформаційні технології внесли в систему освіти такий імпульс нововведень,
що справедливо можуть розцінюватись як основний засіб її інноваційного розвитку.

Впровадження інформаційних освітніх технологій є одним з головних чинників становлення і
розвитку інноваційно-інформаційного суспільства. Сучасні освітні технології, які ґрунтуються на
комп'ютерній техніці, інформаційних мережах і мультимедійних засобах, є важливим стратегіч-
ним ресурсом, покликаним забезпечити кардинальні зміни в сфері економічної освіти. Створення
на їх основі потужної інформаційної бази навчального процесу в закладах освіти дозволить пе-
рейти на нові освітні технології.

Вимога переходу до інноваційної освіти обумовлена закономірностями функціонування інфо-
рмаційного суспільства. Розвиток телекомунікаційних технологій, обумовлений науково-
технічним прогресом, досяг деякої критичної грані, після якої ми спостерігаємо якісні зміни ін-
формаційного середовища, що оточує індивіда, що у свою чергу викликало ланцюг якісних змін
у всіх сферах його існування. Стосовно сфери економічної освіти ці зміни класифікуються як
зміна основної парадигми: якщо раніше для того, щоб навчатися викладач був головним джере-
лом професійної інформації, що зумовлювало репродуктивну методику навчання як очолюючу,
то тепер студент зустрічається з безліччю цілком доступних джерел. Функція викладача стає ін-
шою: він повинен навчити студента орієнтуватися в цьому інформаційному середовищі, повинен
розвинути його творчі та інтелектуальні здібності, у тому числі здібність до самоосвіти. Саме ця
обставина робить використання інформаційних технологій, інформатизацію навчального процесу
головним засобом здійснення переходу до інноваційної економічної освіти.

Інноваційна економічна освіта орієнтована не стільки на передачу знань, які постійно онов-
люються і старіють, скільки на оволодіння базовими компетенціями, що дозволяють потім — у
міру необхідності — набувати знання самостійно. Традиційна освіта, як система отримання
знань, відстає від реальних потреб сучасного суспільства. В науковій термінології з’явилися нові
поняття: "інноваційна здатність нації", "інноваційна освіта", "соціальні технології".

Загальна ефективність інноваційного процесу багато в чому визначається тим, яким чином
його основні суб’єкти взаємодіють між собою як елементи колективної системи створення і ви-
користання знань. Тому одним із ключових завдань економічної науки має бути формування
економічного мислення в суспільстві на базі об’єднання інтелектуальних і матеріально-технічних
ресурсів сфери науки і вищої освіти.
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Практикою доведено, що найкращого результату у процесі навчання можна досягти лише то-
ді, коли передача інформації від викладача до студента доповнюється самостійною роботою
останнього, спрямованою на пошук та осмислення наукового матеріалу з подальшим аудиторним
обговоренням та опрацюванням знайденого.




