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процес і вивчення диференц іальної геометрії. Дистанц ійний курс надає
допомогу викладачам 3 викладанн і диференціальної геометрії,
допомагає студентам у глибшому та повн ішому засвоєнн і навчального
матер іалу, сприяє його закр іпленню, а також забезпечує перех ід в ід
навчально-п ізнавальної діяльност і студентів до якісного засвоєння
ними навчального матер іалу, спонукає до творчості, саморозвитку та
самовдосконалення.
1.
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ВПРОВАДЖ ЕННЯ СИСТЕМ Ш ТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ІНФОРМАТИКИ
У всіх сферах освіти та підготовки спеціалістів у національному,
регіональному та міжнародному масштабах ведеться пошук способів
підвищення ефективності та якості навчання шляхом впровадження в
навчальний процес засобів його комп’ютерної підтримки, що
включають в себе поряд з традиційними інформаційними,
контролюючими, ігровими та навчаючими системами [2], діалогові
системи для автоматизованого розв’язання завдань, засоби штучного
інтелекту та експертні системи.
У роботі розглянуто особливості використання систем штучного
інтелекту в навчальному процесі, а також їх переваги в порівнянні з
традиційними засобами навчання. Актуальність обраної теми
обумовлена швидким розвитком технологій інформаційної сфери і
необхідністю підвищення ефективності підготовки кваліфікованих
спеціалістів, а також обґрунтовано доцільність використання систем
штучного інтелекту саме в процесі підготовки майбутніх учителів
інформатики.
Використання технологій штучного інтелекту в освіті порівняно молода та перспективна сфера досліджень. Її поява
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обумовлена потребами практики. Під штучним інтелектом в освіті
розуміють нову методологію психологічних, дидактичних та
педагогічних досліджень з моделювання поведінки людини в процесі
навчання, що базується на методах інженерії знань, тобто це синтез
психології, дидактики та інженерії знань.
Теоретичні дослідження та практичні результати, отримані в
даній сфері, дозволяють зробити висновок про те, що використання
інструментарію штучного інтелекту і, в тому числі, експертних систем
дозволяє значно підвищити активність та якість навчання в умовах
постійного збільш ння обсягу знань.
Традиційний підручник, що складається з т ксту, поділ ного на
розділи (параграфи, теми), ілюстрацій, запитань та вправ, відіграє
пасивну роль в процесі навчання. Електронний підручник або
комп’ютерна навчаюча система, побудовані за зразком традиційного
підручника, але додатково наповнені сучасними технологіями
мультим діа та гіп рт ксту, д що дозволяють підвищити активність
студентів. Але , відповідно до сучасних досліджень [1; 3], значно
більш активну роль у навчанні буд відігравати сист ма, наповн на
інтелектуальною «начинкою», в якій використовуються методи
штучного інтелекту, дидактичні матеріали на основі експертних
навчаючих сист ем та ін.
Комп’ют ерний підручник варто представляти у вигляді
експертної інформаційної системи, що базується на знаннях, що
забезпечує використання знань та техніки мислення людини-експерта
в процесі навчання, що реалізується на основі нових інформаційних
т ехнологій при використанні комп’ют ера без використання
проф сійних програмістів у якості пос р дників маючи на м ті
розвиток знань та умінь в прикладній сф рі.
Сп ектр задач, які можуть розв’язувати експертні сист еми в
освіті, достатньо широкий: навчання; сист ематизація та закріплення
знань; контроль та оцінка; планування; комбінації п р рахованих
задач.
Виходячи із загальної концепції удосконалення підготовки
майбутнього учителя випливає необхідність вивчення майбутніми
учителями основ штучного інтелекту, в тому числі теорії експертних
сист ем та інж енерії знань в рамках їхньої предме тної підготовки.
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Таким чином, використання систем штучного інтелекту в
процесі підготовки майбутніх учителів інформатики не тільки
дозволить більш ефективно засвоїти знання з інших предметів, а й
дасть можливість більш глибше зрозуміти основні принципи побудови
систем штучного інтелекту, встановити міжпредметні зв’язки та на
практиці застосувати здобуті професійні знання та уміння.
1.
2.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ
М УЛЬТИМ ЕДИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЬІ
Актуальность исследования. В настоящее время образование,
его уровень и качество стали рассматриваться исследователями как
неотьемлемое условие зффективной ориентации в нових социальних,
политических и зкономических ситуациях (А.А. Абрамов, В. И.
Аршинов, В. Г. Буданов). В зтом контексте приоритетним становится
мультимедийное обучение как один из содержательних злементов
педагогической системи откритого образования. По определению
исследователей, под мультимедийним обучением подразумевается
одна
из
приори е н и х
современних
форм
образования,
предполагающая применение информационних и коммуникационних
технологий (ИКТ) и мультимедиа с целью достижения саморазвития
личности в процессе самостоятельной работи обучающихся на базе
мультимедиа-средств, повиш ения качества обучения и улучшения
управления учебним процессом. Вместе с тем,
мультимедийное
обучение в контексте модернизации образования обуславливает
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