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Виходячи із реалій сьогодення, коли формується економічна і правова 
культура дітей, навчальні заклади повинні формувати у них необхідні знання і 
уміння здійснювати пошук, опрацювання і збереження інформації, 
використовуючи сучасні інформаційні технології, комп’ютерні комунікації і 
системи.

У зв’язку з цим створюються комп’ютеризовані (електронні) навчальні 
посібники, у яких висвітлюються теоретичний матеріал, методичні поради до 
виконання практичних робіт, довідковий матеріал тощо.

Щоб забезпечити ефективне використання комп'ютера як засобу навчання,
на першому етапі необхідно зробити його предметом навчальної діяльності. 
Спочатку набуваються знання про принципи роботи з машиною, засвоюються 
навички роботи оператора. I тільки після цього, на другому етапі, комп'ютер 
перетворюється у засіб вирішення навчальних або професійних задач, у зброю 
діяльності людини.

Комп'ютер може бути використаний при вивченні як природничо-
математичних, так i гуманітарних дисциплін. У навчальному процесі корисними
можуть бути електронні підручники, контролюючі програми, довідники i бази 
даних навчального призначення, збірники задач i вправ, комп’ютерні ілюстрації
та демонстрації.

Комп'ютери мають значний вплив на контрольно-оцінні функції 
навчальної діяльності, надають їй характеру гри, сприяють активізації 
навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Комп'ютери дозволяють 
досягти якісно більш високого рівня наочності навчального 
матеріалу, значно розширюють можливості включення різноманітних вправ у 
педагогічний процес, а безперервний зворотний зв'язок, підкріплений детально 
продуманими стимулами навчання, пожвавлює навчальний процес, суттєво 
підвищує інтерес до освітнього матеріалу, створює відчуття його доступності, 
віри у власні сили i здібності

Комп'ютер може бути з успіхом використаний на всіх етапах процесу 
навчання - на етапі подання навчальної інформації, засвоєння навчального
матеріалу у процесі інтерактивної взаємодії з комп'ютером, на етапі 
повторення та закріплення засвоєних знань (умінь, навичок), на етапі 
поточного та підсумкового контролю i самоконтролю, на етапі корекції 
результатів навчання [1]. 
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