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ОГЛЯД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ, ЩО
ВИКОРИСТО ВУЮ ТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМ У ПРОЦЕСІ
В сучасних соціально-економічних умовах розвитку країни
одним із пріоритетних напрямків реформування освіти на сучасному
етапі є використання інформаційних технологій, навчальнопедагогічних комп’ютерних програм, мультимедійних засобів
навчання у навчально-виховному процесі сучасного освітнього
закладу.
Ідеального програмного засобу не існує, кожен із них містить як
переваги, так і недоліки. Одна справа, якщо це недоліки, які
стосуються інтерфейсу, інша справа, якщо вони впливають на
правильність одержаного результату. Розробники програмного
забезпечення найчастіше знають про самі недоліки та їх причини, і
намагаються їх усунути, але не кожен (особливо, якщо він не є
фахівцем в даній сфері), здатен побачити дані недоліки та усунути.
Саме тому постає актуальною проблема впровадження педагогічних
програмних засобів у навчально-виховний процес.
Педагогічні програмні засоби (ППЗ) - це цілісна дидактична
система, що заснована на використанні комп’ютерних технологій і
засобів Інтернету і яка ставить за мету забезпечити навчання за
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індивідуальними і оптимальними навчальними програмами з
керуванням процесу навчання. ППЗ є сучасним високоефективним
засобом навчання, розробленим із метою полегшення процесу
сприйняття м атеріалу [1]. Це реалізується за рахунок под ачі
інформації з використанням малюнків, відео-, аудіофрагментів,
анімацій тощо. Сам засіб навчання легко змінюється, його просто
доповнювати, легко розповсюджувати. Використання ППЗ сприяє
підвищенню інтересу до н авч ального матеріалу як способу одержання
інформації, піднімає навчальний процес на рівень досягнень сучасної
науки, дозволяє покращити наочність н авчального м атері алу.
Поєднання ППЗ і традиційних методів викладання предмету дають
бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних
питань і усвідомлення їх практичного застосув ання.
Останніми
роками внавчальних
закладах
широко
застосовуються мультимедійні технології.
Мультимедіа — це сукупність апаратних і програмних засобів,
що дозволяють представити інформацію в різних форм атах:
текстовому, гр афічному, звуковому, відео, анім аційному [2].
Під мультимедійними продуктами розуміють документи, які
несуть у собі інформацію різних видів і передбачають використання
спеці льних технічних пристроїв для їх створення т відтворення.
Найбільш вживаними в навчальних закладах є такі мультимедійні
продукти:
відеоенцеклопедії,
електронні лектори,
тренажери,
підручники, посібники, словники, довідники; інтелектуальні ігри з
використ анням штучного інтелекту; системи моделюв ання процесів і
явищ; системи контролю і перевірки знань і умінь учнів тощо. На
основі мультимедійних та інформаційно-комунікаційних технологій
будується систем дист нційної освіти.
Одним з видів ППЗ, який набув широкого використання є
електронний посібник.
Електронний посібник - це комп’ютерний ППЗ, що призначений
для подання нової інформації та служить для індивідуального
навчання, і дозволяє тестувати одержані знання чи вміння.
Універсальний методичний посібник, який містить широке коло
питань різних навчальних дисциплін, викладених в стислій формі та
призначена для використання в навчанні. Аналіз літературних джерел
показ ав, що більшість перших електронних навчальних видань являли
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собою електронні копії друкованих видань і, здебільшого, не
враховували комп’ютерних можливостей подачі матеріалу [1].
Для того, щоб електронний посібник відповідав вимогам,
потрібно, щоб він поєднував у собі функції підручника і викладача,
довідково-інформаційного посібника і консультанта, тренажера і
контролюючого знання.
Застосування ППЗ є ефективним для активізації пізнавальної
діяльності. ППЗ є складовою системи засобів навчання і не виключає
застосування інших засобів навчання, доповнюючи і надаючи їм нові
можливості.
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НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ АВТОМ АТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ
ПРОЦЕСОМ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Глобальний процес інформатизації, який розгорнувся у світі,
вимагає
збалансованих
дій
щодо
стабільності
розвитку
інформаційного соціуму і динамічного розвитку особистості,
покликаної жити і працювати у постіндустріальному суспільстві.
Одним із пріоритетних напрямків нашої держави, як зазначено у
нормативних документах (Закон України "Про Національну програму
інформатизації" [1], Національна доктрина розвитку освіти України в
ХХІ столітті, Закон України "Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" [2]), є
прагнення "побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для
всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому
кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати
до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб
надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій
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