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ЕКОНОМІКИ 
 
Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами у всіх 

сферах життя, що притаманно трансформаційним суспільствам. Особливо 
швидко зміни відбуваються завдяки багатьом чинникам, що сьогодні ру-
хають економіку та промисловість, впливають на розвиток культури між-
національних відносин, залежать від процесів міграції у світі, особливо 
впливають на розвиток інформаційного, в тому числі освітянського прос-
тору. Інформація сьогодні набуває найбільшої цінності та є стратегічним 
продуктом держав. Безпосередньо це й стосується економічної сфери дія-
льності [1, с. 159]. 

Економічна інформація – сукупність відомостей економічного харак-
теру, які можна фіксувати, передавати, обробляти, зберігати і використо-
вувати в процесі управління. До економічної інформації належать відомос-
ті про склад трудових, матеріальних та грошових ресурсів і про стан 
об’єктів на певний момент часу. Вона характеризує діяльність підприємств 
та організацій за допомогою натуральних, вартісних та інших показників 
[3, с.9]. 

Окремо слід виділити фінансові проблеми, що є першочерговим в 
справі комп’ютеризації освіти. Кошти на комп’ютеризацію мають бути ві-
днесені до капітальних вкладень в освіту [2, с. 7-8]. 

Спеціальні педагогічні дослідження, а також практика використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті переконують, що остан-
нє справляє певний позитивний вплив на результат навчального процесу, 
зокрема при вивчені предметів природного циклу. Використання засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій та методів інформаційного під-
ходу до процесу навчання у багатьох випадках виявились продуктивними 
як з точки зору досягнення педагогічних цілей, так і з точки зору організа-
ції навчального процесу. Це підтверджується появою в Україні нового по-
коління навчальних посібників для всіх ланок системи освіти, в яких дета-
льно висвітлюються методики використання інформаційних технологій в 
навчальному процесі. При цьому різноманітність педагогічних програмних 
засобів, комп’ютерно-орієнтованих систем навчання обумовлюють й різ-
номанітність методичних підходів до використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій безпосередньо в сфері економіки [1, с. 117]. 

Розвиток інформаційних та INTERNET – технологій, засобів телеко-
мунікацій справляє позитивний перетворюючий вплив на формування 



освітнього середовища в галузі економіки. Отримання інформації в сучас-
них умовах стає життєво необхідним ресурсом, без якого неможливо дося-
гти як навчальних та професійних цілей, так і задоволення багатьох мате-
ріальних та культурних потреб. Завдяки новітнім технологіям здійснюєть-
ся роль, спосіб, швидкість та ефективність використання інформації в про-
цесі навчання молодих фахівців галузі економіки. 

Завдяки засобам комунікацій створюється можливість отримування 
інформації, знань на відстані. Навчальне середовище вже не можна охара-
ктеризувати за традиційною схемою, коли його учасниками є вчитель та 
учень, або ж вчитель та група учнів, при цьому кількість учасників навча-
льного процесу досить невелика. Кількість же учасників окремого навча-
льного процесу стає потенційно необмеженою. Звідси і випливає термін 
«відкрите навчальне середовище», що передбачає можливість обміну ін-
формацією на відстані та використання потенційно необмеженого характе-
ру та набору джерел інформації [1, с. 81]. 

У період, коли йде пошук застосування інформаційних технологій у 
всіх галузях освіти, актуальним і своєчасним є дослідження впливу 
комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання на результати навчально-
виховного процесу в начальних закладах різних рівнів акредитації. Не ви-
кликає сумніву, що великий вплив на розвиток особистості, її інтелектуа-
льну, емоційну сферу і фізичне здоров’я має предметно-ігрове середовище, 
в якому перебуває учень, і ті умови і засоби діяльності, якими вона корис-
тується. В сучасних умовах важливим елементом предметно ігрового сере-
довища, яке розвиває стають нові інформаційні технології, в основі яких 
лежить використання комп’ютерної техніки. 

У зв’язку з цим, особлива увага представляється створенню інтегро-
ваного розважального предметно-ігрового середовища, де комп’ютер, як 
засіб найбільш природно поєднується з іншими дидактичними засобами та 
методами навчання. При такому підході комп’ютер стає розвивальним та 
збагачувальним засобом самостійної діяльності людини на початковому 
етапі навчання [1, с. 109]. 
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