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Анотація

Розглянуто питання забезпечення належного рівня інформаційного обслуговування
навчального процесу. У навчанні економічного спрямування активно використовуються
інформаційно-комунікаційні технології в пошуку та отриманні додаткової інформації;
розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет.

Abstract

The paper reviews issues of adequate information provision for training process. In economic
training, the ICT are widely used for finding and obtaining additional information; broadening and
deepening of knowledge with the use of the Internet.

Кожного року питання забезпечення належного рівня інформаційного
обслуговування навчального процесу стає все більш актуальним. Розширення впливу
інформаційно-комунікаційних технологій на систему навчання – це постійний і
безперервний процес.
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність методів, засобів і
прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання,
передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності
різних видів діяльності.
ІКТ – це технології опрацювання інформації за допомогою комп’ютера та
телекомунікаційних засобів. Впровадження ІКТ в учбовий процес стимулює інтерес до
навчальної діяльності, сприяє формуванню логічного та творчого мислення, сприяє
розвитку учнів та формуванню інформаційної культури.
Для економічного спрямування активно використовуються ІКТ в пошуку та
отриманні додаткової інформації; розширення та поглиблення знань з використанням
системи Інтернет, більш повного задоволення особистісно-орієнтованих запитів учнів;
формування та закріплення навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування.
Напрямки використання ІКТ на уроках економіки:
• використання Інтернету,
• виконання будь-якого творчого завдання;
• використання на уроках мультимедійних можливостей комп’ютерної техніки, що
виступає наочним матеріалом.
Модель сучасної школи передбачає створення єдиного освітнього простору, що
формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників
навчального процесу. Цього можна досягти шляхом використання інформаційнокомунікативних технологій під час навчально-виховного процесу.
Одним з таких методів виступають комп'ютерні технології. Комп'ютер вже давно і
природно вписався в життя учнів і є одним з найефективніших засобів, який допомагає
значно урізноманітнити та розширити процес навчання.
Тому на заняттях використовуються презентації та мультимедійний проектор під
час створення та для захисту проектів учнями за різними напрямками. Для виконання
проектних робіт учні використовують програму MS Office PowerPoint. Дуже цікаво
спостерігати за розвитком учнів, переглядаючи їхні презентації. Для кожної дитини це
можливість висловитися й показати себе, свої творчі здібності, свої інтереси та навички.
Презентації використовують і вчителі, і учні. Вчителі створюють оригінальні
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навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують та націлюють учнів на успішні
результати. Використання мультимедійної презентації сприяє активізації уваги всього
класу; співвідношенню класної та позакласної самостійної роботи учнів; економії
навчального часу; формуванню комп'ютерної мультимедійної компетентності як учителя,
так і учня; розвитку креативних здібностей учнів.
У результаті ми досягаємо головної мети навчання – виховання особистості, яка
здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства.
Використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій в процесі
вивчення економіки є досить актуальним для розвитку особистості учня та формування в
учнів наступних компетенцій: умінь порівнювати переваги та недоліки різних джерел
інформації, обирати відповідні технології її пошуку, створювати і використовувати
адекватні моделі і процедури вивчення і обробки інформації і т. д.
Крім цього, впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій має
вирішальне значення у підвищенні якості оволодіння школярами знаннями економічного
спрямування.
Організація самостійної роботи за допомогою інформаційних технологій
забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість
сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації роботи; формує навички
аналітичної і дослідницької діяльності; забезпечує можливість самоконтролю якості
здобутих знань і навичок; заощаджує час учня.
У світовій освітній практиці інформаційно-комунікаційні технології
розглядаються як якісно нові засоби поширення знань.
Використання інформаційних технологій у навчальному процесі значно підвищує
ефективність засвоєння матеріалу учнями. У старших класах використання
інформаційних технологій дозволяють розкривати можливості учнів у створенні
серйозних дослідних та проектних робіт з мультимедійними презентаціями і т. д.
Використання презентацій – це необхідна умова успішності навчання, оскільки
без інтересу до поповнення знань, без уяви і емоцій неможливий творчий розвиток учнів.
На практиці, якщо вчитель володіє елементарною комп'ютерною грамотністю, то
він може створювати оригінальні навчальні матеріали, які будуть захоплювати,
мотивувати і націлювати учнів на досягнення успішних результатів. Програма PowerPoint
є найефективнішим засобом для цього. Освітній потенціал цього нового технічного
засобу навчання стає хорошою допомогою в здійсненні наочної підтримки навчання з
економічних напрямів в сучасній школі.
Таким чином, інформаційно-комп'ютерні технології створюють передумови для
інтенсифікації освітнього процесу. Застосування комп'ютерних технологій сприяє
розкриттю, збереженню і розвитку особистісних якостей учнів.
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