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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ:
АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

В умовах реформування вищої освіти, входження України в
Болонський процес наріжним каменем стає підвищення якості
освіти. Наяву сьогодні є процес інформатизації освіти, якій за-
сновано на творчому впровадженні сучасних інформаційних тех-
нологій навчання. Процес інформатизації освіти актуалізує роз-
робку підходів до використання потенціалу інформаційних
технологій навчання для розвитку особистості студентів, підви-
щен-ня рівня креативності їх мислення, формування вмінь розро-
бляти стратегію пошуку як навчальних, так і практичних завдань.

Сьогодні методика самостійної роботи студентів набуває осо-
бливої актуальності: суттєві зміни в традиційній організації на-
вчального процесу, дотримання принципів Болонського процесу
зумовили стимулювання пошуку конструктивної моделі само-
стійної роботи студентів, яка б забезпечувала необхідні та належ-
ні умови для формування у студентів навичок самоосвіти.
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Якщо раніше дидактичні цілі самостійної роботи спрямовува-
лись на закріплення, поглиблення та систематизацію знань, одер-
жаних під час аудиторних занять, то сьогодні вона орієнтується
на здобуття знань, формування вмінь і навичок самостійної праці.

При проведенні лекційних занять досі найпоширенішим засо-
бом візуалізації нової інформації є дошка і крейда, що не дозво-
ляє студентам у повній мірі засвоїти матеріал. Застосування
комп’ютерних технологій вирішує цю проблему. Серед сучасних
технологій є такі: засоби візуалізації інформації (мультимедійні
лекції); інтерактивні практичні роботи та програми; інтерактивні
навчальні програми; програми — тести; електронні довідники,
підручники, книги та енциклопедії; комп’ютерні ігри; прикладні
професійні програми.

На кафедрах вищих навчальних закладів викладачі застосову-
ють такі комп’ютерні технології: мультимедійний проектор, на-
вчальну програму Microsoft Excel, автоматизовану систему тес-
тування знань студентів «Колоквіум». При підготовці мультиме-
дійних лекцій широко використовується програма Microsoft
Power Point, безперечними перевагами якої є його доступність і
відносна простота використання. Крім того, на лекціях із мульти-
медійними презентаціями студент економить час, аналізує інфор-
мацію про соціально-економічні явища і процеси; здійснює необ-
хідні статистичні розрахунки; будує графіки, схеми, діаграми, які
ілюструють отримані результати; розробляє і перевіряє гіпотези,
зіставляє отримані результати з передбаченими; оцінює недоліки
й переваги факторів, які впливають на статистичні показники; роз-
робляє пропозиції щодо управлінських рішень. Крім того, саме
така форма проведення лекційного заняття надає можливість студен-
тові переглянути лекцію індивідуально дома чи в комп’ютерному
класі, доповнюючи свій конспект особистими коментаріями [2].

Для обробки статистичної інформації пропонується найпрос-
тіший в експлуатації пакет прикладних програм Microsoft Excel,
призначений для обробки числової та текстової інформації, який
містить фінансові, математичні, логічні та інші функції, які ши-
роко використовуються в практичній роботі фахівців з питань
економіки та фінансів.

Отже, застосування комп’ютерних технологій у процесі органі-
зації самостійної роботи студентів сприяє їх професійному станов-
ленню та формуванню інформаційної культури. Інформатизація
процесу освіти неможлива без створення та широкого використання
електронних інформаційних технологій і їх впровадження в навча-
льний процес як важливі компоненти системи освіти.
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Рівень інформаційної культури істотно впливає на успішність
життєдіяльності особистості і розширює свободу дій людини.
Сьогодні уміння знаходити і використовувати інформацію впли-
ває на соціальний статус не менше, ніж одержана освіта, еконо-
мічний та соціальний стан сім’ї та інші соціальні фактори. Мож-
на передбачати час, коли умовою входження в інтелектуальну
еліту стане рівень інформаційної культури особистості.
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На сьогодні технологічні нововведення в освітній діяльності
реалізуються в контексті техноматики як специфічного напряму
педагогічної інноватики, що вивчає удосконалення, трансформа-
цію і комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу
за допомогою технологічних нововведень.

Технологія в освіті, насамперед, асоціюється з поняттям «пе-
дагогічна технологія», яка розглядається в науці як системний
метод створення, використання та оцінювання всього процесу
навчання та засвоєння знань шляхом урахування людських та
технічних ресурсів і взаємодії між ними для досягнення більш
ефективної форми освіти.




