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ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ В ОСВІТІ 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Світовий процес переходу від ін
дустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, що від
буваються в Україні, вимагають посутніх змін у багатьох сферах діяльності держави. У пе
ршу чергу це стосується реформування освіти. Стрімкий розвиток нових комп'ютерних тех¬
нологій та впровадження їх в Україні за останні наклали відбиток на особистості студентів, 
на увесь процес навчання та виховання у вищій школі. Використання у навчальному процесі 
комп'ютерної техніки виводить на якісно-новий рівень процес підготовки конкурентоспромо-
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жних спеціалістів. Але при цьому потрібен і новий підхід до процесу навчання. Тому питан¬
ня про формування медіакомпетентності всіх учасників навчання є особливо актуальним. 

У даний час проходить активна комп'ютеризація навчальних закладів і навчаль
ного процесу. У зв'язку з цим стає відчутною нестача комп'ютерних методичних посіб¬
ників. Слід зазначити, що зараз спостерігається також брак сучасних паперових підру¬
чників у вищих навчальних закладах, або повна їх відсутність. Тому актуальним стає 
питання розробки та впровадження навчальних комп'ютерних програм, які б дозволяли 
вирішити проблему браку підручників, дозволяли б здійснювати продуктивний процес 
навчання і контролю знань. Також у зв'язку з переходом вищої освіти на Болонську си¬
стему, студентам відводиться велика кількість годин для самостійної роботи, а паперові 
підручники менш орієнтовані на допомогу у самостійній роботі, ніж інтерактивні посі¬
бники. Їх переваги: електронний підручник адаптований до конкретної теми; відразу вка¬
зує на помилки, які зробив саме цей конкретний студент; може не дозволити перейти до 
наступної теми, поки попередня не засвоєна на належному рівні. Електронні посібники 
мають зворотний зв'язок, реагують на рівень знань учня («розумний підручник»). 

Мета статті - розглянути сутність і призначення навчальних програм, розкрити і 
проаналізувати принципи їх створення у програмі Microsoft Exel, можливості, перспек¬
тиви використання у навчальному процесі. 

Призначення навчальних програм полягає у тому, щоб навчити студента самос¬
тійно вивчати незнайомий предмет, а також навчити «схоплювати» суть отриманої ін¬
формації, вміти користуватися нею. Завдання дослідження: дослідити переваги впрова¬
дження інформаційних технологій у вищій школі; описати можливості використання 
навчальних комп'ютерних програм як при самостійній роботі студентів, так і на ауди-
торних заняттях; обґрунтувати вибір операційного середовища для складання комп'ю¬
терних програм; спрогнозувати результати її застосування. 

Основний зміст роботи. 
Навчальна комп'ютерна програма - це програмний засіб, призначений для вирі¬

шення певних педагогічних завдань, що має предметний зміст і орієнтований на взає¬
модію з учнем. Бурхливий розвиток новітніх інформаційних технологій і впровадження 
їх в Україні за останні роки позначилися як на розвитку особистості студента, так і на 
всьому навчальному процесі у вищій школі. Тому питання впровадження у навчальний 
процес навчальних комп'ютерних програм стає особливо актуальним (В.Г. Кремень [1, 2] 
та ін.). Саме завдяки цьому зараз ставиться питання про формування інформаційної ку¬
льтури та медіакомпетентності сучасного покоління студентів. Комп'ютер природно впи¬
сується у повсякденне життя вищої школи і є ще одним ефективним технічним засо¬
бом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити навчальний процес, зробивши 
його більш продуктивним. Впровадження новітніх інформаційних технологій у вищій 
школі має переваги перед традиційною системою навчання, а саме: мотивується навча¬
льна діяльність, підвищується інтерес до навчання; здійснюється індивідуальний підхід; 
кожен студент стає суб'єктом навчання; за один і той же проміжок часу обсяг виконаної 
роботи значно збільшується; полегшується процес контролю і оцінки знань; розвивають¬
ся навички навчальної діяльності (планування, рефлексія, само- і взаємоконтроль) [6]. 
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Традиційний урок (пара) є адекватною формою і в умовах зміни цілей і цінностей 
навчання, і в умовах технологічної революції в області способів і засобів навчання, ко
ли поряд з паперовими навчальними посібниками і підручниками стали конкурувати еле
ктронні дидактичні засоби навчання (мультимедійні підручники, інтерактивні навчаль
ні тренажери, електронні енциклопедії - зокрема Вікіпедія). Сучасний мультимедійний 
урок будується за тією ж схемою, що і традиційний: актуалізація знань, пояснення но
вого матеріалу, закріплення і контроль. Крім того, використовуються ті ж самі методи: 
пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий і інші. 

У наш час розвиваються наступні напрямки інформаційних технологій: універсаль
ні інформаційні технології (текстові редактори, графічні пакети, системи управління ба¬
зами даних, процесори електронних таблиць, системи моделювання, експертні системи і 
т.п.); комп'ютерні навчальні та контролюючі програми, комп'ютерні підручники; муль
тимедійні програмні продукти; комп'ютерні засоби комунікацій. 

Крім того, слід враховувати, що Болонська система вимагає більшу частину часу 
відводити на самостійну роботу студентів. І якщо теоретичний курс будь-якого предме¬
ту є більш-менш доступним для самостійного вивчення, то самостійне вивчення прак¬
тичних питань може викликати деякі труднощі. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що 
«під рукою» немає досвідченого фахівця, який порадив би, який шлях слід обрати для 
якнайшвидшого вирішення тієї чи іншої проблеми, що виникає при роботі над конкре¬
тним завданням, а студент, у більшості випадків, не завжди може адекватно оцінювати 
можливості обраного методу. Тому розробка навчальних програм, особливо для студе¬
нтів заочної форми навчання, є досить актуальною.При цьому досить гостро постало 
питання вибору операційного середовища для створення комп'ютерних програм. Вибір 
зупинився на електронних таблицях Microsoft Excel і саме такий вибір пояснюється на
ступними чинниками: 1) Електронні таблиці Microsoft Excel входять у пакет приклад
них програм Microsoft Office та встановлені практично на всіх комп'ютерах. 
2) Вивчення основ роботи з електронними таблицями Microsoft Excel зараз проходять у 
всіх навчальних закладах - починаючи зі школи і закінчуючи середніми і вищими на¬
вчальними закладами, тому можна сподіватися на більш-менш тісне знайомство біль¬
шості користувачів із цією програмою. 3) Електронні таблиці Microsoft Excel досить про¬
сті у використанні і при достатньо професійно написаної програмі, не повинні виклика¬
ти складнощів у роботі для користувачів з невисоким рівнем підготовки. 4) Електронні 
таблиці Microsoft Excel досить легко і просто підключати для спільної роботи з іншими 
програмами, що значно розширює діапазон їх застосування. 

Як приклад, розглянемо допоміжну програму для вивчення української літератури. 
Комп'ютерна програма для ознайомлення студентів із напрямками і течіями української 
літератури складається з двох частин: теоретичної (рисунок 1) і контрольно-залікового 
заняття (рисунок 2). 
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Рисунок 1 - Теоретична частина програми 
Теоретична частина являє собою виклад інформації, що доповнена ілюстративним 

матеріалом, який, у свою чергу, сприяє кращому запам'ятовуванню. Після того, як сту
дент вивчить теоретичну частину, комп'ютер поставить питання: «Чи готові Ви до про
ведення контрольно-залікового заняття?» (рисунок 2). 

Українське бароко виникло у першій чверті XVII ст. і розвивалося 
протягом двох віків в усіх жанрах тодішньої літератури, зокрема в пропо
відях І. Галятовського. А. Радивиловського. в поезії Л. Барановича. 
І. Величковського. Г. Сковороди та інших. Найвідомішим жанром баро

кової поезії була духовна пісня, але й світська поезія також мала різнома
нітні жанрові форми: філософська й еротична лірика, панегірик та епігра
ма, пейзажні та емблематичні вірші тощо. Серед найоригінальніших тво
рів українського бароко виділяють «віршові іграшки»: акростих (коли по> 
чаткові літери кожного рядка утворювали ім'я автора) і мізостих (коли по 
трібні слова складалися з літер, що знаходилися посередині вірша), каба
лістичні вірші (числове значення слов'янської абетки давало можливість 
підрахувати рік написання твору), фігурні вірші (друкувались у формі сер^ 
ця, хреста, яйця тощо), «раки літеральні» І. Величковського — вірші, ря
дки яких можна читати однаково як справа наліво, так і зліва направо то¬
що. 

УвагаІ Якщо Ви готові до виконання контрольних завдань, введіть І 
у клітинку, виділену блакитним кольором, цифру "1". Якщо Ви не го- | 
тові - поверніться на почаиок розділу. | | 

Рисунок 2 - Питання про готовність до проходження тесту 

Якщо студентом виявлена готовність, необхідно ввести у клітинку, виділену бла
китним кольором, код доступу - цифру 1. При позитивній відповіді на екран виводить
ся перше питання тесту. При цьому вся теоретична частина, викладена на попередній 
сторінці, зникає. У випадку, якщо учень захоче підглянути правильну відповідь, яка 
знаходиться у теоретичній частині, то він не зможе цього зробити, адже текст зник. 

Спроба повернутися до тексту теоретичної частини шляхом введення у виділену 
клітинку нульового значення, поверне теоретичну частину на екран, але, при цьому, 
закриється доступ до питань контрольного заняття. Після того, як буде знайдена прави¬
льна відповідь у інформаційній частині, і в спеціальну клітинку буде введена цифра 1, 
знову з'явиться питання, але вже інше. 
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1 1 1 1 1 1 1 цифру": " біля об занного варіанта 
Студент: Иванов П.С. 

II II 
Вопрос Л° 1 

Бароко - це напрям у мистецтві та літе урі, який прийшов н 
на зміну... 

...Класицизму • 

.. .Неоромантизму _ 

...Реалізму _ 

...Ренесансу _ 

Вопрос ЛЬ 2 

1 1 1 1 
Риси, які характерні для Бароко, перераховані у рядку: 

1 1 1 1 1 II II 1 1 1 1 1 II 
Простота викладу; передання меланхолічних настроїв 
ліричних героїв, прагнення вразити ЧИТЗЧЕ барвистим 

Рисунок 3 - Контрольно-залікове заняття 
Таким чином, спроби списування будуть марні. При цьому все одно досягається 

необхідний педагогічний ефект: у будь-якому випадку, студент вивчить необхідний ма¬
теріал. Якщо студент, у відведений викладачем час, не встигає отримати позитивну оцінку 
(хоча б 3 бали), тестування переривається, і студент направляється у відповідний теоре¬
тичний розділ. 

При потребі, можна додати у програму контрольно-залікового заняття таймер, і 
тоді можна буде оцінювати міцність отриманих знань не тільки за кількістю зроблених 
спроб і правильних відповідей, але і за часом. 

Висновки і перспектива дослідження. 
Під час виконання роботи, були вивчені переваги впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у вищій школі. Були вивчені можливості використання на
вчальних комп'ютерних програм як при самостійній, так і аудиторної роботі студентів; 
обґрунтований вибір операційного середовища для створення комп'ютерних програм. 

У даний час йде глобальна комп'ютеризація та інформатизація освіти в цілому, і, 
зокрема, вищої школи. У зв'язку з цим, широке поширення отримали навчальні комп'ю¬
терні програми. На жаль, навчальні комп'ютерні програми, спрямовані на вивчення гу¬
манітарних дисциплін, практично відсутні. Розроблено комп'ютерну програму, що при¬
значена допомогти студентам у вивченні одного з розділів української літератури, що 
стосується течій у ній. Організаційно програма складається з двох частин: теоретичної 
та контрольно-залікового заняття. 

У розробленій програмі передбачені заходи, які перешкоджають списуванню, під¬
гляданню і вгадуванню правильних відповідей. Незалежно від того, як студент спробує 
відповісти на поставлені питання (чесно, вивчаючи теорію або отримавши питання, по¬
вертаючись у теоретичну частину, а звідти - знову до контрольно-залікової роботи) він 
все одно отримає і засвоїть певні знання. 
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ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В АСПЕКТЕ МЕТОДИКИ РКИ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

«Триумф Руси, выразившийся в акте Переяславской рады, не просто вернул в ло¬
но материнского государства его исторические территории. Благодаря ему был сформи¬
рован современный русский литературный язык... возникла высшая богословская шко
ла, а затем-высшая школа вообще.», - такую оценку Переяславской раде дает Кирилл 
Фролов, известный российский публицист, основатель и глава Ассоциации православ¬
ных экспертов [5, с. 23]. 

Со времен Переяславской рады прошло много лет. Русский язык, как многосту¬
пенчатое современное явление на постсоветском пространстве, претерпевает, фактиче¬
ски, те же перетурбации, как и во времена Богдана Хмельницкого, только сегодняшние 
изменения обусловленны иной эпохой - эпохой постмодернизма. В литературной прак¬
тике II половины века нормативный дискурс уже выступает как дискурс репрезетации 
(representation) - представления некоего первичного смыслового содержания, в процессе 
освоения которого неизбежно возникает маргинальное восприятие, мышление, поэтому 
и открытие нового культурного континуума, что влечет за собой выход за пределы тра¬
диционных понятийных оппозиций: субъект - объект, реальное - воображаемое. С уче¬
том всего этого следует выработать новые методы преподавания русского, определен¬
ные подходы, рассматривающие проблемы теории языка и власти, языка и националь¬
ного менталитета сквозь призму осознания исчерпанности онтологии, в рамках которой 
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