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Аналізуючи проблеми використання ІКТ в освіті, необхідно насамперед прискорити процес
впровадження ІКТ у систему освіти, забезпечення навчальних закладів комп’ютерною технікою,
розвиток телекомунікації, глобальних і локальних освітніх мереж.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТИ І НАУКИ, ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Поєднання освіти і науки є умовою модернізації системи освіти, головним чинником її даль-
шого розвитку, що забезпечується: розвитком освіти на основі новітніх наукових і технологічних
досягнень; інноваційною освітньою діяльністю у навчальному закладі; правовим захистом освіт-
ніх інновацій і результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності; запро-
вадженням наукової експертизи державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем
навчання та виховання; залученням до наукової діяльності обдарованої учнівської та студентсь-
кої молоді, педагогічних працівників; поглибленням співпраці та кооперації навчальних закладів
і наукових установ, широким залученням до навчально-виховного процесу та дослідницької ро-
боти в навчальних закладах учених; створенням науково-інформаційного простору, використан-
ням для цього нових комунікаційно-інформаційних засобів; запровадженням цільових програм,
що сприяють інтеграції освіти і науки.

Методичне викладання економічних дисциплін у вищій школі базується на класичних та ін-
новаційних підходах до навчально-пізнавальної діяльності студентів і постійно вдосконалюється
під впливом змін економічних і соціальних процесів в Україні. У сучасних умовах методика ви-
кладання у вищій школі дозволяє не тільки поглибити та інтенсифікувати процес пізнання студе-
нтами явищ навколишньої дійсності, а й гуманістично спрямувати його за змістом, технологіч-
ними компонентами та структурними елементами.

Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок,
здібностей. Упровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє систем-
ним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю
до інновацій. Педагогів-новаторів такого типу називають педагогами інноваційного спрямуван-
ня, їм властиві чітка мотивація інноваційної діяльності та викристалізувана інноваційна позиція,
здатність не лише включатися в інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором. Слово інновація
має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогіч-
ній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-
виховного процессу. Таким чином, інноваційні педагогічні технології як процес — це «цілеспря-
моване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських спосо-
бів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визна-
чення його мети до очікуваних результатів.

Базуючись на класичних та інноваційних підходах до навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів, технологія викладання економічних дисциплін інтенсифікується, здійснюється процес її
оптимізації з урахуванням економічних і соціальних змін в Україні.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, основними напрямами оновлення змі-
сту вищої освіти є: особистісна орієнтація системи освіти, пріоритет загальнолюдських і націо-
нальних цінностей, забезпечення якості освіти на основі новітніх досягнень науки, культури і со-
ціальної практики.

Сам процес продукування та споживання освітніх послуг, сприйняття їх цінності, найбільш
адекватно досліджується як обмінний процес у певному соціальному середовищі між суб’єктами
освітньої діяльності. Соціоцентричні характеристики цього процесу визначаються тим, що він є
генератором людського капіталу — основного ресурсу розвитку сучасного суспільства. Освітній
маркетинг як організований в межах освітньої системи і її соціокультурного оточення обмін цін-
ностями розкриває механізми зв’язку культурної та ринкової складових освітньої діяльності, є
найбільш адекватною соціальним реаліям методологічною основою соціального управління осві-
тою, що поєднує соціальний ефект та ринкову ефективність.

Будь-яка педагогічна технологія повинна відповідати таким основним методологічним вимо-
гам (критеріям технологічності), а саме:
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 передбачати можливість планування, проектування процесу навчання, поетапну діагности-
ку, варіювання засобами та методами з метою корекції результатів;

 мають бути притаманні всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв’язок усіх його частин,
цілісність;

 повинна бути притаманна опора на певну наукову концепцію, що містить філософське,
психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітньої мети;

 повинні бути ефективними за результатами й оптимальними за витратами, гарантувати до-
сягнення певного стандарту освіти;

 можливість використання (відтворення) педагогічної технології в інших ідентичних освіт-
ніх закладах, іншими суб’єктами;

 використання аудіовізуальної та електронно-обчислювавальної техніки, а також конструю-
вання та застосування різноманітних дидактичних матеріалів і оригінальних наочних посібників;

Безумовно, що висока якість освіти передбачає взаємозв’язок освіти і науки, педагогічної тео-
рії та практики. Модернізація системи освіти спрямована на забезпечення її якості відповідно до
новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики. Якість освіти є національним пріори-
тетом і передумовою національної безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог за-
конодавства України щодо реалізації права громадян на освіту.

Врахування цих аспектів у повному курсі навчання за програмами «Маркетинговий мене-
джмент» і «Рекламний менеджмент» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» дозволяє магіст-
рам успішно працювати керівниками та маркетинг-директорами суб’єктів ринкової діяльнос-
ті різних форм власності. Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну,
управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у посередницьких і торгових організа-
ціях, службах постачання та збуту, науково-дослідних установах, консалтингових та реклам-
них фірмах, відповідних підрозділах банків, у органах господарського управління. Магістри
аналізують і прогнозують ринкові ситуації, розробляють рекомендації щодо виробництва то-
варів і надання послуг, формування їх асортименту, здійснюють різноманітну діяльність з ви-
значення і реалізації маркетингових програм, цінової і збутової політики підприємств, мате-
ріально-технічного забезпечення виробництва тощо. Вони здатні обґрунтовувати інноваційну
діяльність фірми, розробляти інформаційне маркетингове забезпечення управління, прогно-
зувати розвиток кон’юнктури ринку, планувати розвиток та стратегію діяльності фірми.

Високий рівень підготовки випускників факультету маркетингу із суспільно-політичних, за-
гально-економічних, технічних і профілюючих дисциплін забезпечує успішне виконання ними
всього комплексу фахових завдань, що створює надійну основу для здійснення успішних ділових
операцій підприємств і організацій маркетингової орієнтації.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПОВНЕНЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ
ПЕРСОНАЛУ» СУЧАСНИМИ НАУКОВИМИ ЗДОБУТКАМИ

Посилення уваги до проблем контролю занять викликане не тільки бажанням визначити сту-
пінь підготовленості студентів, рівень якості викладання, але і потребою удосконалити всю сис-
тему навчання.

Поліпшення якості підготовки може бути забезпечене не тільки суттєвим удосконаленням ме-
тодів навчання, але і надійним зворотнім зв’язком, який реалізується через навчальну, творчу та
практичну діяльність студентів. Контроль цієї діяльності, тобто контроль якості результатів на-
вчання — один з важливих чинників процесу пізнання.

Аналіз i оцінка знань, умінь і навичок — невід’ємний структурний компонент навчального
процесу, що передбачає виконання такої основної функції як стимулююча.

Стимулююча функція оцінки навчальної дiяльностi студентів зумовлюється психологічними
особливостями людини, що проявляється у бажанні кожної особистості отримати оцінку резуль-
татів певної дiяльностi, зокрема навчальної. Це викликано ще й тим, що у процесі навчання сту-
денти щоразу пізнають нові явища i процеси. Викладач своїми діями має допомогти студентам
усвідомити якість i результативність навчального процесу, що психологічно стимулюватиме сту-
дентів до активної дiяльностi.

До основних методів контролю знань, умінь і навичок студентів з дисципліни Менеджмент
персоналу можна віднести усну, письмову, практичну та тестову перевірки.




