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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ 

  
З розвитком інформаційних технологій комп’ютер 

перейшов з розряду предмета вивчення до розряду засобів 
навчання, які надають величезні дидактичні можливості навчати і 
виховувати. Навчання за допомогою комп’ютерних технологій 
поступово стає новим освітнім стандартом. Він упроваджується в 
усі структури освіти і виховання, оскільки комп’ютерні навчальні 
системи, порівняно з іншими навчальними ресурсами, мають 
потужніші функцій для зручного використання під час подачі 
нового матеріалу, ефективні засоби оцінювання й контролю 
процесу засвоєння знань і набуття вмінь і навичок. 

Однією з найактуальніших проблем сучасної освіти в 
Україні та реалізації процесу інформатизації є застосування 
електронної освіти як неперервного процесу. 

В наш час нікого не здивуєш наявністю комп’ютерів у 
закладах освіти, почали розвиватися Інтернет і Web-технології, 
це дає змогу здійснювати самоосвіту, розширювати можливості 
неперервної освіти, творчих здібностей учнів, дозволяє змінити 
саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш 
наочним і цікавим. 

З розвитком та впровадженням інформаційно-
телекомунікаційних технологій стало можливим і використання 
Інтернет-ресурсу у викладанні економіки. Комп’ютери стрімко 
увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, 
тому широке запровадження Інтернет-ресурсу у викладанні 
економіки є важливим завданням. 

Досвід викладацької роботи свідчить про те, що чим ширше 
застосовуються  новітні комп’ютерні технології в процесі 
вивчення різноманітних предметів (у тому числі і економіки) та 
чим раніше учні починають працювати з комп’ютером, тим 
ефективнішими є результати навчання. 

Комп’ютерна технологія під час викладання економіки 



може здійснюватися в наступних трьох варіантах: 
 як «проникаюча» технологія (використання 

комп’ютерного навчання по окремих темах, розділах для окремих 
дидактичних задач); 

 як основна, визначаюча, найзначущіша з частин, що 
використовуються в даній технології; 

 як монотехнологія (коли все навчання, все управління 
навчальним процесом, включаючи всі види діагностики, 
моніторинг, спираються на використання комп’ютера). 

Зважаючи на важливість комп’ютеризації навчального 
процесу необхідно дотримуватися таких рекомендацій: 

1. На уроках економіки процес навчання потрібно 
організовувати таким чином, щоб діти вчилися користуватися 
електронними матеріалами, виконувати завдання, тести, складати 
бізнес-плани. Вони  можуть завжди отримати кваліфіковану 
консультацію. На мультимедійній дошці проходять презентації 
тем курсу. Ця форма навчання передбачає більш ретельну 
підготовку до уроку і класу, і групи, а отримані знання легше 
запам’ятовуються. 

2. Інтернет-ресурси потрібно використовувати на уроках 
економіки для засвоєння матеріалу (навчальні), ілюстрації 
(демонстраційні), а також повторення і перевірки отриманих 
знань (контролюючі), актуалізації та закріплення знань 
(моделюючі). 

3. Захист бізнес-планів учнями можна проводити у вигляді 
презентацій, як навчальний засіб. Він передбачає використання 
Інтернет-ресурсів, електронних матеріалів, що сприяє 
інформованості молоді, розвитку ділової активності, формуванню 
життєвих компетенцій. 

4. Представлення та захист індивідуальних робіт можна 
проводити у вигляді презентацій у слайдах [1, 17]. 

Отже, оскільки процес освіти спрямовано від інтенсифікації 
до його раціоналізації, то використання Інтернет-ресурсів у 
викладанні є умовою прискорення процесу навчання. Крім 
розв’язання дидактичних задач на уроках економіки з 
використанням Інтернет-ресурсів, учні цілеспрямовано виходять 
за межі підручника у всесвітнє павутиння Internet – джерело 



додаткової інформації, засобу самостійного отримання знань, їх 
творчого використання. В той же час, комп’ютерна діяльність на 
уроці повинна бути орієнтована на підтримку традиційного курсу 
навчання. У такому випадку вона не тільки не буде відволікати 
дітей від предмета, а скоріше, сприятиме розвитку в дитини 
підвищеного інтересу до нього. 
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