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ЗАСТОСУВАННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ 
В КУРСІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 

 
О.В. Орликα, О.Г. Єсінаβ 

м. Одеса, Одеський державний економічний університет 
α Orox@ukr.net 
β Olesas@ukr.net 

 
Сучасні зміни у всіх сферах життєдіяльності суспільства надають про-

цесу модернізації вищої школи значимість та своєчасність. Орієнтація на 
Болонський процес потребує переосмислення вітчизняної системи освіти, 
порівняння з європейськими критеріями і стандартами, з метою визначення 
можливостей її вдосконалення на новому етапі. 

Випускник економічного факультету при сучасному рівні організації 
виробництва не може вважатися підготовленим до сучасного життя та робо-
ти без фундаментальної підготовки по економічній інформатиці. Майбутній 
спеціаліст в області економіки повинен на достатньо високому професійно-
му рівні володіти комп’ютерною технікою, мати достатньо розвинуті нави-
чки роботи з прикладними програмними продуктами, які широко викорис-
товуються у цій сфері діяльності. 

При вивченні курсу «Економічна інформатика», порівняно з більшістю 
дисциплін, на перше місце виходить практична робота студентів. У зв’язку з 
цим велике значення має педагогічна змістовність матеріалу, який викорис-
товується студентами при вивченні дисципліни не тільки під час аудиторної 
роботи, а й поза аудиторної. Рішення цієї проблеми в більшості залежить від 
підготовленості та майстерності викладача опрацювати сучасний потік ін-
формації, вибрати та донести до студента потрібний матеріал, який заціка-
вить та спонукатиме його не тільки до активної участі у аудиторних занят-
тях, а й до самоосвіти. Підготовленість викладачів до праці у новому інфо-
рмаційному просторі, прогресивність їх поглядів є необхідною умовою роз-
робки та впровадження нових форм та технологій навчання. 

У цьому аспекті діяльність викладача повинна розпочинатися з глибо-
кого та детального вивчення навчальної програми дисципліни та відповідної 
навчально-методичної документації. Після цього з урахуванням вимог кре-
дитно-модульної системи, державних професійних стандартів із дисциплі-
ни, кількості годин, що відведені на вивчення курсу, та технічних можливо-
стей комп’ютерів, якими укомплектовані комп’ютерні аудиторії навчальних 
закладів, розробляється робоча програма курсу та визначається перелік мо-
дулів даної дисципліни. 

Вивчення курсу «Економічна інформатика» повинно включати у себе 
наступні види робіт: 

− робота з конспектами лекцій; 
− підготовка до практичних та лабораторних занять; 
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− виконання контрольних індивідуальних завдань та завдань для са-
мостійної роботи по основним розділам курсу; 

− вивчення обов’язкової та додаткової літератури. 
Як бачимо, коло завдань, які повинен охопити студент, дуже широке. 

Таким чином, для оптимальної організації процесу навчання студентів по-
трібен навчально-методичний комплекс вивчення економічної інформатики, 
який допоможе викладачам організувати процес навчання на сучасному, 
науково-обґрунтованому рівні, підвищити якість підготовки майбутніх фа-
хівців у області економіки. 

Структура сучасних підручників найчастіше довільна і не завжди оп-
тимальна. Деякі теми описані дуже ретельно і спрямовані на професійного 
користувача, інші, навпаки, мало і не глибоко розкриті, хоча є важливими 
для засвоєння студентами. Це призводить до того, що студент губиться у 
великому обсязі інформації, не може виділити головне. Крім того, багато 
різноманітної літератури для роботи з конкретними пакетами прикладних 
програм студенти не завжди можуть собі дозволити придбати – вони дорого 
коштують. 

Враховуючи викладене, має бути розроблена методика викладання ма-
теріалу, яка б дозволяла студентам за конкретний проміжок часу отримати 
максимум стійких теоретичних знань та практичних навичок, сформувати 
базовий рівень знань. 

Застосування робочих зошитів, по-перше, дозволяє викладачу довести 
до студента стрімко зростаючий обсяг навчальної та наукової інформації, 
по-друге, самостійна робота студентів з робочим зошитом розвиває навички 
аналітичного мислення, вчить аналізувати і узагальнювати інформацію, до-
зволяє у неспішній обстановці, виконуючи індивідуальні завдання та за-
вдання для самостійної роботи, перевірити власний рівень засвоєння мате-
ріалу. 

На кафедрі обчислювальної техніки та інформаційних систем в еконо-
міці (ОТ та ІСЕ) ОДЕУ робочі зошити є складовою навчально-методичного 
комплексу з дисципліни „Економічна інформатика” й поряд з підручника-
ми, конспектами лекцій, електронними лекціями та методичними вказівка-
ми дуже активно використовуються в навчальному процесі. Їх створено від-
повідно до вимог проведення практичних та лабораторних занять, самостій-
ної та індивідуальної роботи, передбачених програмою даного курсу. Досвід 
використання такої методики протягом семи років однозначно свідчить про 
її ефективність. 

Комплект робочих зошитів з дисципліни “Економічна інформатика”  
складається з таких розділів: “Мова програмування Visual Basic 6.0”, “Таб-
личний процесор MS Excel”, “СУБД Access”. В робочих зошитах надається 
ретельно підібраний і адаптований до спеціальності студента матеріал. 

Вибір розділів для робочих зошитів не випадковий. Легше всього сту-
дентам дається вивчення програм, з якими вони починали знайомитися ще у 
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школі – це програми із MS Office: Word, Excel, Access. Також особливу ува-
гу та зацікавленість студенти проявляються при вивченні мов програмуван-
ня. Це обумовлено тим інтересом, який викликає у студентів поглиблене 
вивчення цих програм, оволодіння тим матеріалом, який не викладався у 
школі та на комп’ютерних курсах. Особлива зацікавленість спостерігається 
з боку студентів, у яких інформатика в школі носила лише теоретичний ха-
рактер і майже не містила практичну частину. 

Оволодіння студентами основними навичками роботи зі стандартними 
пакетами прикладних програм MS Office значно полегшує написання кур-
сових та дипломних робіт, оформлення звітів, опанування спеціалізованих 
програмних продуктів з питань економіки і бухгалтерського обліку, а також 
полегшує майбутню професійну роботу при створенні та обробці ділової 
документації, допомагає в прийнятті рішень та ефективному плануванні 
роботи, надає можливість швидкого пошуку і обміну інформацією. 

Безумовно, найважливіше місце у навчанні займає лекційний курс, 
який слугує цілеспрямованому опануванню основними темами курсу, осно-
вними поняттями та категоріями. Лекції є первісною стадією процесу ви-
вчення більшості вузівських дисциплін. Інформація не просто транслюється 
від викладача до студента, а через встановлення між ними певної спільності 
виробляється нова, спільна для них інформація. Тут носієм інформації ви-
ступає викладач. Досвід, накопичений студентами при вивченні на лекціях 
перших тем, успішно може бути використаний при самостійному вивченні 
наступних тем курсу. Тому впровадження у навчальний процес робочих 
зошитів має слугувати доповненням до лекційного матеріалу, оскільки на-
сичує його додатковим матеріалом, довідковими даними, доповнюючи схе-
мами, таблицями, яскравими прикладами поєднання теоретичних висновків 
із практикою. 

Розроблені викладачами кафедри ОТ та ІСЕ ОДЕУ робочі зошити з ін-
форматики містять елементи кейс-системи, оскільки надають студентам на 
період вивчення дисципліни пакет (портфель) навчально-методичного мате-
ріалу: 1) короткий конспект лекцій (теоретичний матеріал з певного розділу 
курсу, який не охоплювався у ході лекцій); 2) практичні та типові лаборато-
рні роботи з методичними рекомендаціями до їх виконання; 3) варіанти ко-
нтрольних індивідуальних робіт, у т.ч. розрахунково-економічного характе-
ру; 4) завдання для самостійного опрацювання (від загальних до індивідуа-
льних); 5) питання для самоконтролю (як альтернатива – тести). Крім того, 
робочі зошити містять бланки звітності студентів по виконаній роботі. 

Тому, при підготовці та компонуванні робочих зошитів слід враховува-
ти їх змістовну сторону. Студент отримує повний комплект завдань на декі-
лька тижнів, місяців, або навіть на семестр. Крім того, завдяки кредитно-
модульній системі навчання, студенти з перших же занять з економічної 
інформатики знають кількість балів, які вони можуть отримати за те чи інше 
завдання, а також графік здачі тих чи інших видів робіт та завдань. Протя-
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гом вивчення курсу „Економічна інформатика” студент заповнює робочий 
зошит, відповідно до графіку виконання завдань (лабораторних, індивідуа-
льних та самостійних), графіку проведення оперативного контролю (конт-
рольних тестів та контрольних робіт). 

Існують різні методи, засоби і форми роботи з матеріалом робочого 
зошиту. Починати практичні заняття з економічної інформатики потрібно з 
опанування основного теоретичного матеріалу. Наявність лекційного мате-
ріалу та робочих зошитів дозволяє студентам зробити це у позааудиторний 
час, у зручному для них місці та темпі. Ще до початку практичних занять з 
інформатики завдання студента на цьому етапі – це розуміння та засвоєння 
наданої викладачем інформації. Крім того, завдяки використанню робочих 
зошитів в навчальному процесі студенти при виконанні практичних, лабо-
раторних завдань багаторазово звертаються за допомогою до теоретичної 
частини матеріалу, що ефективно сприяє його засвоєнню. Таким чином під-
вищується і рівень індивідуалізації навчання.  

Формування у студентів практичних навичок та умінь роботи з ПК та 
відповідним програмним забезпеченням досягається не тільки в циклі прак-
тичних та лабораторних занять, а й також під час самостійної пізнавальної 
діяльності. Отримавши робочий зошит, студенти можуть виконувати кожну 
роботу не тільки під час аудиторних занять за розкладом, а й під час само-
стійної роботи в зручний для них час. В залежності від своїх здібностей та 
бажань, студент може вивчати та виконувати запропоновані в робочому 
зошиті завдання, у тому темпі, який йому більше підходить, неодноразово 
повертаючись до розгляду складної інформації, незрозумілих питань. Сту-
дентам надається свобода у виборі місця вивчення та опрацювання теорети-
чного матеріалу, виконання самостійної, індивідуальної роботи, а також 
самоконтролю своїх знань. Студенти можуть користуватися робочими зо-
шитами в ході лекцій, практичних і лабораторних занять (викладач може 
посилатися на матеріал, який розміщено у робочому зошиті), удома, у гур-
тожитку, у читальних залах бібліотеки, у комп’ютерних класах і т.д. 

Основною, суттєвою частиною навчального процесу є самостійна робо-
та студента, до якої необхідно залучати кожного студента. Щоб самостійна 
робота студента була продуктивною, треба належним чином підготувати її 
теоретично, тобто надати студентам такий матеріал, щоб вони змогли опа-
нувати базовий теоретичний рівень і далі вже набували знання і навички 
згідно своїх можливостей та рівнем загальної компетенції. 

Тому в робочих зошитах з економічної інформатики особлива увага 
приділяється завданням з індивідуальної та самостійної роботи студентів. Ці 
завдання змістовні і спрямовані на засвоєнню матеріалу студентами. Важ-
ливо те, що на їх виконання студент не витрачає багато часу, але встигає 
досконало та поглиблено розібратися з технологією їх виконання. Крім то-
го, більшість індивідуальних та самостійних завдань носять економічний 
характер і включають розрахунок та аналіз економічних показників, що 
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сприяє професійній орієнтації майбутніх фахівців. Ці завдання розраховані 
на виконання їх кожним студентом (тому, як правило, в робочому зошиті 
пропонується 25-30 варіантів кожного завдання). 

У зв’язку з вищевикладеним роль викладача залишається важливою, 
але змінюються його основні функції: він організує пізнавальну діяльність 
студентів, консультує та здійснює систематичний контроль за ходом вико-
нання робіт, орієнтуючи студентів на різноманітні види самостійної діяльнос-
ті. Оцінювання знань студентів як правило проводиться у двох напрямках: 
контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру 
над вивченням програмного матеріалу дисципліни (активність на протязі 
аудиторних занять, виконання практичних, лабораторних робіт та їх захист, 
підготовка та захист рефератів, презентацій та ін.); контроль за виконанням 
модульних завдань (виконання індивідуальних робіт, самостійних завдань 
та їх захист, результати проходження контрольних тестів). Мета контролю – 
допомогти студентам методично правильно з мінімальними витратами часу 
засвоїти теоретичний матеріал і отримати навички у вирішення певного кола 
задач. Форми контролю залежать від виду завдань, досвіду викладача та ін-
ших факторів. 

Практика використання робочих зошитів на кафедрі ОТ та ІСЕ ОДЕУ 
при вивченні курсу економічної інформатики показала їх високу практичну 
ефективність, особливо при кредитно-модульній системі навчання. При 
цьому робота студентів стала більш ритмічною і плановою. Викладачами 
кафедри проводиться систематична робота по удосконаленню матеріалу та 
структури робочих зошитів та виданню нових. 

Перетворення у вищій школі ставлять перед ВНЗ України завдання 
удосконалення традиційних форм навчання, а також пошуку нових форм, 
методів та засобів навчання, розроблення якісно нового методичного підхо-
ду до викладання дисциплін. 

На нашу думку, робочі зошити з економічної інформатики можуть за-
йняти належне місце у системі вищої освіти і виконувати багатоаспектну 
роль у підвищенні ефективності навчання за умов їх методично грамотної 
побудови та використання. Використання робочих зошитів, які містять пра-
вильне сполучення теоретичного матеріалу із обов’язковим включенням 
задач економічного характеру, ефективно впливає на формування професій-
них вмінь майбутніх фахівців в області економіки і дозволяє студентам-
першокурсникам прилучитися до їх майбутньої професії. 
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