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У монографії вперше з системних позицій розглядаються засоби реалізації 

педагогічної спрямованості (ЗРПС) навчального процесу в інженерній педа-

гогіці при вивченні комп'ютерних дисциплін. Розглядаються поняття профе-

сійної і педагогічної спрямованості навчального процесу, стан проблеми реа-

лізації педагогічної спрямованості, місце педагогічної спрямованості навча-

льного процесу в крузі педагогічних проблем. Викладаються метод і методи-

ка вибору ЗРПС навчального процесу в інженерній педагогіці. Методика ба-

зується на аналізі інформативних властивостей комп'ютерних технологій на-

вчання. Приводиться граф можливих заходів щодо впровадження ЗРПС. На 

прикладі навчального процесу з дисциплін циклу «Інформатика та комп'юте-

рні технології» в Українській інженерно-педагогічній академії розглянуто 

впровадження найбільш наукоємких ЗРПС. Описуються експериментальні 

дослідження педагогічної ефективності використовування ЗРПС, даються ре-

комендації. 

 

 

 

 

 

 

 

 О.Е. Коваленко 

 А.Т. Ашеров 

 Є.В. Громів 

 Т.В. Ящун 

 Г.І. Сажко 



2 

Коваленко Олена Едуардівна 
Інженер-електрик, спеціальність «Електроенергетика-
електропостачання промислових підприємств», ква-
ліфікація – інженер-педагог. У 1982 р. закінчила енер-
гетичний факультет Українського заочного політехні-
чного інституту. У 1992 р. захистила кандидатську ди-
сертацію, в 1999 р. захистила докторську дисертацію 
на тему «Дидактичні основи методичної підготовки 
викладачів спеціальних дисциплін». З 1982 р. працює 
в Українській інженерно-педагогічній академії. З 
2000 р. – професор, проректор. У 2002 р. стала рек-

тором Української інженерно-педагогічної академії. Член Ради з акредитації і 
атестації інженерно-педагогічних навчальних закладів України при Міністерс-
тві освіти і науки. Голова спеціалізованої ради із захисту дисертацій. Прези-
дент Українського моніторингового комітету IGIP. Автор більш 60 наукових 
робіт в області інженерної педагогіки. Європейський інженер-педагог (ING-
PAED IGIP). 
Наукові інтереси: педагогіка вищої школи, професійна педагогіка, нові тех-
нології навчання, методика викладання інженерних і загальнотехнічних дис-
циплін. 

Ашеров Акива Товійович 
Професор, завідуючий кафедрою Інформатики і ком-
п'ютерних технологій Української інженерно-
педагогічної академії (м. Харків). Закінчив металургій-
ний факультет Донецького політехнічного інституту 
(1960 р.) і факультет автоматики і приладобудування 
Харківського політехнічного інституту (1965 р.). Сту-
пінь кандидата технічних наук за фахом «Технічна кі-
бернетика» одержав в Харківському інституті радіое-
лектроніки (1970 р.), а ступінь доктора технічних наук 
за фахом «Ергономіка» – в Ленінградському електро-

технічному інституті (1993 р.). Академік міжнародної академії інформатизації 
по відділенню «Суспільний розвиток і суспільна інформація», Генеральний 
секретар Українського моніторингового комітету Міжнародного товариства 
інженерної педагогіки (IGIP). Автор більше 260 наукових робіт, зокрема автор 
і співавтор 6 монографій. Європейський інженер-педагог (ING-PAED IGIP). 
Наукові інтереси: ергономіка інформаційних технологій; надійність, якість і 
ефективність людино-машинних систем управління і навчання, математична 
теорія навчання. 



3 

Громов Євген Володимирович 
Інженер-педагог, спеціальність «Технологія і устатку-
вання зварювального виробництва». У 1989 р. закін-
чив професійно-технічне училище № 27 м. Куп’янська 
за фахом "Електрогазозварник". У 1994 р. закінчив з 
відзнакою механіко-технологічний факультет Україн-
ської інженерно-педагогічної академії. В період 1994-
1997 р. був аспірантом. З 1997 р. працює в Українській 
інженерно-педагогічній академії. Нині керівник Акаде-
мічного Центру освітніх мультимедіа- та інтернет- тех-
нологій при кафедрі Інформатики і комп'ютерних тех-
нологій, асистент кафедри, фахівець з інформаційних 

технологій Українського моніторингового комітету IGIP. Має більше 40 опуб-
лікованих робіт. Доктор філософії Міжнародної академії проблем Людини в 
авіації і космонавтики. Європейський інженер-педагог (ING-PAED IGIP).  
Наукові інтереси: ефективність комп’ютерного навчання, інформаційні тех-
нології в навчанні, комп'ютерне представлення навчальної інформації, 
управління якістю комп’ютерного навчання. 

 

Ящун Тетяна Вікторівна 
Математик-прикладник, спеціальність «Прикладна ма-
тематика». У 1994 р. закінчила з відзнакою механіко-
математичний факультет Харківського державного уні-
верситету. З 1995 р. працює в Українській інженерно-
педагогічній академії асистентом, а з 2000 р. доцентом 
кафедри інформатики і комп'ютерних технологій. В пері-
од 1996-1999 р. була аспіранткою. У квітні 2000 р. захис-
тила кандидатську дисертацію за фахом «Ергономіка». 
Референт Національного моніторингового комітету 
України Міжнародного товариства інженерної педагогіки 

(IGIP). Має більше 50 опублікованих робіт. 
Наукові інтереси: ергономіка інформаційних технологій; якість ергатичних 
систем в навчанні; моделі і технології навчання. 

 



4 

Сажко Галина Іванівна 
Інженер-педагог. У 1984 р. закінчила будівельний тех-
нікум р. Харкова за фахом «Планування в будівницт-
ві». Працювала 12 років на Харківському тракторному 
заводі техніком-конструктором. У 2001 р. закінчила 
електромеханічний факультет Української інженерно-
педагогічної академії за фахом «Автоматизовані сис-
теми управління промисловими установками». З 1995 
р. працює в Українській інженерно-педагогічній акаде-
мії: інженером, асистентом на кафедрі Інформатики і 
комп'ютерних технологій. Веде навчальний процес з 
дисциплін «Інформатика і ОТ», «Програмування і ком-

п'ютерні технології рішення економічних задач», «Ергономіка інформаційних 
технологій». Має більше 30 опублікованих робіт. 
Наукові інтереси: теорія і методика викладання інформатики і комп'ютерних 
технологій. 

 



5 

Зміст 
ВСТУП ....................................................................................................................... 10 

1. СТАН ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ІНФОРМАТИЦІ ......................................... 13 

1.1. ПРОФЕСІЙНА І ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ......... 13 

1.2. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ................................................................................ 13 

1.3. ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПО ІНФОРМАТИЦІ В 

КРУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ........................................................................ 19 

1.4. КЛАСИФІКАЦІЯ РІВНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ .................................... 20 

1.5. ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ......................................... 21 

1.5.1. Рівень 1. Застосування, розробка і впровадження нових методів і 

методик викладання навчального матеріалу......................................... 22 

1.5.2. Рівень 2. Застосування і/або створення навчально-методичного 

забезпечення ............................................................................................... 22 

1.5.3. Рівень 3. Формування або коректування змісту дисципліни ............. 22 

1.5.4. Рівень 4. Введення додаткових спецкурсів (дисциплін) ...................... 23 

1.6. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ «ІНФОРМАТИКА ТА 

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ............................................................................. 24 

1.6.1. Динамічність навчального матеріалу дисциплін циклу «ІКТ» ........... 24 

1.6.2. Пізнавальні процеси при навчанні дисциплінам циклу "ІКТ" .............. 26 

1.6.3. Організаційні і методичні особливості дисциплін циклу «ІКТ» ........ 27 

1.7. ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 28 

2. МЕТОД ВИБОРУ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ІНЖЕНЕРНІЙ 

ПЕДАГОГІЦІ ....................................................................................................... 31 

2.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ВИБОРУ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ...................................................... 31 

2.1.1. Початкові передумови ............................................................................ 31 

2.1.2. Формальна постановка задачі............................................................... 31 

2.1.3. Аналіз моделі ............................................................................................ 33 

2.2. ПОКОЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ .................................... 33 

2.2.1. Загальна характеристика поколінь ...................................................... 33 

2.2.2. Характеристика ознак поколінь ........................................................... 37 

2.3. ОБЛАСТЬ ІСНУВАННЯ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПО ІКТ ..................................................................... 50 

2.4. ВИБІР ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ .......................................................................................................... 52 

2.4.1. Метод формування множини засобів реалізації педагогічної 

спрямованості навчального процесу ....................................................... 52 

2.4.2. Аспекти педагогічної спрямованості навчального процесу ............... 52 



6 

2.4.3. Засоби реалізації педагогічної спрямованості .................................... 53 

2.4.4. Граф заходів щодо проектування і упровадження ЗРПС .................. 57 

2.4.5. Вибір засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального 

процесу ........................................................................................................ 57 

3. ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПО ДИСЦИПЛІНАМ ЦИКЛУ 

«ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ........................... 63 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ І ПРЕДМЕТУ ВПРОВАДЖЕННЯ ................................ 63 

3.1.1. Загальна характеристика академії ...................................................... 63 

3.1.2. Професійна орієнтація студентів ........................................................ 64 

3.2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ................... 66 

3.2.1. Початкові передумови ............................................................................ 66 

3.2.2. Постановка задачі навчання студентів психічної саморегуляції 

якості своєї пізнавальної активності .................................................... 67 

3.2.3. Методи дослідження .............................................................................. 68 

3.2.4. Результати .............................................................................................. 70 

3.2.5. Психолого-педагогічні умови підвищення ефективності методу 

саморегуляції пізнавальної активності .................................................. 71 

3.3. РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ..................................................................................................... 75 

3.3.1. Початкові передумови ............................................................................ 75 

3.3.2. Методи досліджень ................................................................................ 76 

3.3.3. Результати .............................................................................................. 79 

3.3.4. Висновки і рекомендації .......................................................................... 82 

3.4. ДИДАКТИЧНІ ПРОЕКТИ ЗАНЯТЬ ......................................................................... 83 

3.4.1. Загальні положення ................................................................................. 83 

3.4.2. Аналіз початкових умов і чинників проектування ............................... 84 

3.4.3. Дидактичний проект лекції на тему «Поняття і класифікація 

економіко-математичних моделей» з дисципліни «Програмування і 

комп'ютерні технології рішення економічних задач» .......................... 86 

4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРАКТИЧНА 

АПРОБАЦІЯ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ .......................................................................................... 100 

4.1. КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ..................................................................... 100 

4.2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ ............................ 102 

4.2.1. Опис експерименту ............................................................................... 102 

4.2.2. Результати експерименту ................................................................... 102 

4.2.3. Аналіз результатів експерименту ...................................................... 110 

4.3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ ................................................ 111 

4.3.1. Опис експерименту ............................................................................... 111 

4.3.2. Результати експерименту ................................................................... 113 



7 

4.3.3. Аналіз результатів експерименту ...................................................... 117 

4.4. МЕТОД САМОРЕГУЛЯЦІЇ І ЙОГО ЗНАЧУЩІСТЬ .................................................. 119 

4.4.1. Опис експерименту ............................................................................... 119 

4.4.2. Результати експерименту ................................................................... 120 

4.4.3. Аналіз результатів експерименту ...................................................... 121 

4.5. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ............................................................................ 122 

ЛІТЕРАТУРА ......................................................................................................... 124 

 



8 

ВСТУП 

У 2001 р. виповнилося 30 років міжнародному товариству інженерної 

педагогіки (die Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik - IGIP). Інже-

нерна педагогіка все впевненіше заявляє про себе як окрема галузь педагогіч-

ної науки, яка пов'язана з теорією і практикою викладання технічних дисцип-

лін. За кордоном цей термін вперше ввів у 1972 р. відомий в Західній Європі 

теоретик і практик у області технологій навчання, професор електротехніки 

університету в м. Клагенфурт (Австрія) Адольф Мелецинек.  

Випускники вищих технічних навчальних закладів (фахівці, магістри, 

випускники аспірантури) в даний час мають проблеми при трудовлаштуванні 

на роботу як викладачі загальноінженерних і спеціальних дисциплін. Річ у 

тому, що в системах підготовки вузівських кадрів розвинених країн, а остан-

німи роками і в Росії і Україні, намітилася тенденція до обов'язковості спеці-

ального психолого-педагогічного навчання починаючих викладачів інженер-

них вузів в період їх професійного старту і до введення різноманітних форм 

безперервного вдосконалення педагогічної майстерності викладачів, що вже 

мають певний досвід роботи із студентами. Саме цю проблему – проблему 

психолого-педагогічної підготовки викладачів інженерних вузів ставить IGIP 

в основу своєї діяльності. 

Як забезпечити високий рівень педагогічної підготовки викладачів інже-

нерних вузів? Основний шлях – додаткове навчання основам загальної і про-

фесійної педагогіки. Але для ефективного навчання потрібне заломлення пе-

дагогічних знань крізь призму наочних областей конкретних дисциплін. І 

цього можна добитися засобами педагогічної спрямованості навчального 

процесу. 

У літературі немає визначення терміну «Педагогічна спрямованість». 

Тому введемо наступне визначення. Педагогічною спрямованістю навчально-

го процесу називатимемо властивість системи навчання, яка полягає в здат-

ності цілеспрямовано формувати у учнів (студентів) дидактичні знання і 

уміння при вивченні непедагогічних дисциплін. 

Поняття «Педагогічна спрямованість» перетинається з поняттям «Про-

фесійна спрямованість». Остання в літературі визначається як використову-

вання при вивченні будь-якої загальноосвітньої дисципліни елементів майбу-

тньої професійної діяльності. При вивченні педагогічних дисциплін педагогі-

чна спрямованість співпадає з професійною спрямованістю, в решті випадків 

ці поняття розрізняються за об'ємом. 

У даній монографії вперше з системних позицій розглядаються засоби 

реалізації педагогічної спрямованості (ЗРПС) навчального процесу в інжене-

рній педагогіці при вивченні комп'ютерних дисциплін. Інтерес до цієї про-

блеми у авторів підтримувався тим, що вона практично не розроблена. Дане 

твердження підтверджується аналізом найменувань і анотацій 1513 канди-
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датських педагогічних дисертацій, виконаних за період 1993-2001 рр., перег-

лянутих при допомозі Інтернет. Як буде показано нижче, застосуванню про-

фесійної і педагогічної спрямованості як методу підвищення якості навчання 

присвячене незначне число досліджень: 4.43 % і 2.41 % відповідно серед всіх 

педагогічних досліджень або 10.38 % і 5.12 % відповідно серед досліджень, 

присвячених підвищенню якості навчального процесу. Ще меншу частку до-

сліджень займають роботи по використовуванню методів професійної і педа-

гогічної спрямованості при вивченні дисциплін комп'ютерного профілю: 

0.4 % і 0.07 % відповідно. 

Монографію побудовано таким чином. У першому розділі розглядають-

ся поняття професійної і педагогічної спрямованості навчального процесу, 

стан проблеми реалізації педагогічної спрямованості, місце педагогічної 

спрямованості навчального процесу в інформатиці в крузі педагогічних про-

блем. 

У другому розділі проблема вибору засобів реалізації педагогічної спря-

мованості розглядається як важкоформалізуєма, багатозв'язкова, багатопара-

метрична і багатокритеріальна проблема. Багатозв'язковість означає, що ро-

боти, які необхідно виконати для реалізації педагогічної спрямованості, зв'я-

зані відношенням передування або спадкоємства. Багатопараметричність 

означає, що будь-який засіб реалізації педагогічної спрямованості характери-

зується, як мінімум часом реалізації, витратами живої і упредметненої праці 

викладача, потрібним організаційним ресурсом і ін. Багатокритеріальність 

означає, що, по-перших, при виборі ЗРПС викладач стикається з суперечли-

вими вимогами, а, по-других, цих вимог може бути декілька. 

Метод рішення, що пропонується, заснований на можливості виділити 

для конкретного покоління інформаційних технологій навчання (ІТН) кінце-

ве число ЗРПС. Суть методу формування множини ЗРПС полягає в наступ-

ному: 1) на підставі особистого досвіду або пропонованих в монографії таб-

лиць зацікавлені особи визначають покоління ІТН, в рамках якого здійсню-

ється навчальний процес на кафедрі; 2) на підставі таблиці, що пропонується 

в монографії, виділяються актуальні задачі проектування і організації навча-

льного процесу, характерні для даного покоління ІТН; 3) для кожної виділе-

ної задачі на підставі досвіду, інтуїції викладача, огляду літератури виявля-

ються можливі рівні професійної спрямованості і можливі засоби реалізації 

педагогічної спрямованості на даній кафедрі. 

Показана реалізація методу формування множини ЗРПС на прикладі ка-

федри інформатики і комп'ютерних технологій Української інженерно-

педагогічної академії. 

У третьому розділі описана суть  деяких ЗРПС на прикладі вищезгаданої 

кафедри. Для опису вибрані найбільш наукоємкі ЗРПС: самоуправління на-

вчально-пізнавальною діяльністю за рахунок психічної саморегуляції прояву 

особових властивостей; реалізація мотиваційного і інструктивного зворотно-
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го зв'язку для забезпечення потреби студентів в досягненні високих навчаль-

них результатів; діяльністний підхід при вивченні інформаційних технологій; 

розробка і реалізація дидактичних проектів занять. 

У четвертому розділі описані експериментальні дослідження, проведені 

з метою перевірки ефективності використовування ЗРПС і визначення кількі-

сного значення показника підвищення якості педагогічних знань майбутніх 

інженерів-педагогів. Надано рекомендації по використовуванню запропоно-

ваних в монографії ЗРПС. 

Монографія може бути корисна як починаючим викладачам інженерних 

дисциплін так і досвідченим, аспірантам і магістрам технічних спеціальнос-

тей, що готують себе до викладацької діяльності, студентам інженерно-

педагогічних спеціальностей. 
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1. СТАН ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ІНФОРМАТИЦІ 

1.1. Професійна і педагогічна спрямованість навчального 

процесу 

Назвемо системою навчання (СН) комп'ютерній справі комплекс з на-

вчальної частини і учнів, в якому здійснюється навчально-пізнавальна діяль-

ність під управлінням викладача або комп'ютера, або під їх сумісною дією. 

При цьому комп'ютер розглядається і як знаряддя праці, і як засіб навчання в 

широкому значенні, тобто як навчальна система. 

У зв'язку з тим, що в літературі немає визначення терміну «Педагогічна 

спрямованість», введемо наступне визначення. Педагогічною спрямованістю 

навчального процесу називатимемо властивість системи навчання, що поля-

гає в здатності цілеспрямовано формувати у учнів (студентів) дидактичні 

знання і уміння при вивченні непедагогічних дисциплін. 

Поняття «Педагогічна спрямованість» перетинається з поняттям «Про-

фесійна спрямованість». Остання в літературі визначається як використову-

вання при вивченні будь-якої загальноосвітньої дисципліни елементів майбу-

тньої професійної діяльності. При вивченні педагогічних дисциплін педагогі-

чна спрямованість співпадає з професійною спрямованістю, в решті випадків 

ці поняття розрізняються за об'ємом. 

У педагогічній літературі зустрічаються два різних, але взаємозв'язаних 

поняття педагогічної спрямованості. Перше – це педагогічна спрямованість 

як властивість особи, визначаюча прагнення особи стати, бути і залишатися 

вчителем, що допомагає їй долати перешкоди і труднощі в своїй роботі. І в 

цьому випадку, як зрозуміло, педагогічна спрямованість також співпадає з 

професійною спрямованістю. Друге поняття – це педагогічна спрямованість 

як властивість навчального процесу. В цьому випадку педагогічна спрямова-

ність або тотожна професійній спрямованості навчального процесу, або є її 

частиною, або ці властивості не пов'язані (що можливе, але не розумне). У 

додаванні до навчального процесу в інженерно-педагогічному Вузі педагогі-

чна спрямованість є частиною професійною. Це обумовлено тим, що об'єктом 

навчання виступає майбутній інженер-педагог, в професійній діяльності яко-

го є дві складові: інженерна і педагогічна [1].  

1.2. Актуальність проблеми 

Сформулюємо тези, що визначають рамки проблеми. 

Теза 1. Педагогічна спрямованість може бути ефективним засобом під-

вищення якості навчання майбутніх інженерів-педагогів. 
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Теза 2. Через свої особливості дисципліна інформатика володіє обшир-

ними засобами реалізації педагогічної спрямованості. 

Теза 3. Особливості навчання студентів інженерно-педагогічних спеціа-

льностей обумовлюють відповідно особливості застосування методів педаго-

гічної спрямованості при підготовці таких фахівців. 

Теза 4. Низьку готовність випускників системи інженерно-педагогічної 

освіти до застосування в своїй професійній діяльності комп'ютерної техніки 

(інформаційних технологій і інформаційних технологій навчання) можна пі-

двищити засобами педагогічної спрямованості. 

Теза 5. Система професійно-технічної освіти відчуває гострий дефіцит 

викладачів інформатики з інженерно-педагогічною освітою. Гостроту про-

блеми частково можна зняти, формуючи у студентів різних інженерно-

педагогічних спеціальностей педагогічні уміння з інформатики. 

Дамо обґрунтування цим тезам на основі огляду літератури. 

1.2.1. Педагогічна спрямованість як ефективний засіб підвищення якос-

ті навчання майбутніх інженерів-педагогів. Пам'ятаючи про те, що для інже-

нерно-педагогічних спеціальностей педагогічна спрямованість є частиною 

професійної спрямованості, приведемо висновки, зроблені різними дослідни-

ками проблеми професійної спрямованості:  

 регулюючої, управляючої силою мотиву навчання, а, отже, пізнавальної 

діяльності суб'єкта є наочна потреба [2]; 

 необхідною умовою активізації пізнавальної діяльності студентів моло-

дших курсів є професійна спрямованість загальноосвітніх дисциплін; з 

початку навчання у вузі студента треба поміщати в таке навчальне сере-

довище, в якому «просвічував» би явніше «контур» майбутньої профе-

сійної діяльності [3]; 

 в цілях стимулювання навчальної активності студентів доцільно викори-

стовувати систему завдань, що мають прикладний, професійно-

орієнтований характер [4]; 

 одним з чинників, що впливають на якість і результат процесу навчання 

вузівській дисципліні, є вимоги, що пред'являються до практичної діяль-

ності студентів [5]; 

 однією з форм мотивації є професійна спрямованість, що розглядається 

як відношення до вибраної спеціальності і виступаюча як кінцева мета 

навчання [6]; 

 одним із способів активізації пізнавальної діяльності учнів, у тому числі 

і по інформатиці, є створення таких ситуацій, коли проблема поставлена 

особисто, професіонально значущі для учня [7]; 

 професіонально-педагогічна спрямованість процесу навчання окремим 

дисциплінам в педагогічному вузі є дидактичним принципом педагогіки 

вищої школи [8]; 
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 підвищення якості навчального процесу в системі підготовки педагогів 

доцільно здійснювати за рахунок подолання вузькопредметного підходу 

[9]; 

 підготовка студентів біологічних факультетів університету повинна бути 

направлена на придбання спеціальних наочних знань, пов'язаних з пода-

льшою педагогічною практикою [10]; 

 при підготовці студентів економічного університету повинні формувати-

ся професійні педагогічні уміння [11]; 

 одним з ефективних шляхів підвищення професійної підготовки еконо-

містів є прикладна і професійна спрямованість викладання курсу вищої 

математики [12]; 

 комп'ютерна підготовка фахівця у вузі повинна орієнтуватися на прид-

бання професійної комп'ютерної письменності, тобто пов'язаної з його 

майбутньою професією [13].  

1.2.2. Навчальний процес з інформатики як можливість реалізації педа-

гогічної спрямованості. Будь-який педагог, прагнучий підвищити якість на-

вчання своїй дисципліні, привернути і зацікавити учнів (студентів), неминуче 

приходить до необхідності і доцільності застосування комп'ютера в своїй ді-

яльності. Використовування комп'ютера як засобу навчання дозволяє одер-

жати різноманітні ефекти і виконує в діяльності педагога безліч функцій: 

 оптимізує потоки в педагогічній системі, забезпечує збір і обробку інфо-

рмації, необхідної для організації оптимального управління навчанням 

[14], звільняє викладача від нетворчих видів роботи; 

 є «помічником вчителя», «довідником», «засобом динамічного моделю-

вання», «засобом самоконтролю і самокорекції» [15]; 

 використовується як засіб реалізації навчальних і контролюючих про-

грам, простота використовування яких і можливість застосування при 

викладанні будь-якої дисципліни підкорили практично всіх викладачів; 

 сприяє інтенсифікації навчального процесу, оскільки інформація, одер-

жувана від ПК, володіє гнучкістю форми і змісту, що дозволяють макси-

мально пристосувати її до умов реальної ситуації; 

 при використовуванні автоматизованих навчальних систем (АНС) забез-

печує зворотний зв'язок при навчанні, який дозволяє динамічно оціню-

вати процес навчання; 

 при використовуванні АНС дозволяє здійснювати саморегуляцію і само-

управління учніми своєї пізнавальній діяльності, що робить позитивний 

вплив на якість навчання [16]; 

 дозволяє оптимізувати співпрацю викладача із студентами в процесі на-

вчання [17]; 

 дозволяє створювати експертні системи, ефективно використовувані в 

навчанні; 
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 дає можливість активізувати навчальну діяльність при навчанні різним 

предметам, наприклад, англійській мові [18], різноманітним гуманітар-

ним курсам [19], квантовій фізиці, статистичним процесам [20]. 

1.2.3. Особливості інженерно-педагогічної освіти. Формування педаго-

гічних знань і умінь паралельно з формуванням наочних знань і умінь є пос-

тійною задачею навчального процесу педагогічних вузів. Але особливу акту-

альність ця задача має при підготовці інженерів-педагогів через специфіку 

інженерно-педагогічної освіти (ІПО), яка виникла на стику інженерної і педа-

гогічної. По характеру виконуваних професійних функцій фахівців ІПО від-

носиться до педагогічної освіти. Опишемо детальніше цю специфіку, спира-

ючись на «Концепцію інженерно-педагогічної освіти в Україні» [1].  

Відмінності інженерно-педагогічної освіти від інженерної полягають в 

наступному: 

 наявність психолого-педагогічної підготовки; 

 дипломний проект має педагогічну або психолого-педагогічну спрямо-

ваність; 

 наявність педагогічних практик; 

 підготовка фахівця одночасно ведеться з двох підстав: по майбутньому 

виду діяльності (функціональна підстава), тобто як інженера-педагога, 

інженера-викладача, майстра виробничого навчання; по галузі промис-

ловості (предметна підстава): для машинобудування, електроенергетики, 

зварювального виробництва тощо; 

 об'єктом післявузівської діяльності випускника технічного вузу є техніка 

і/або технологія; випускника інженерно-педагогічного вузу – люди і ко-

лективи. 

Відмінності інженерно-педагогічної освіти від педагогічної освіти поля-

гають в наступному: 

 наявність базової інженерної підготовки; 

 наявність дипломного проекту; 

 наявність технологічних практик; 

 наявність курсових проектів з спеціальних і загальнотехнічних дисцип-

лін; 

 у випускника педагогічного вузу сфера діяльності – це середні школи; у 

випускника інженерно-педагогічного вузу сфера діяльності – це середні 

школи, ПТУ, технікуми, коледжі; 

 вчитель викладає 1-2 дисципліни, а інженер-педагог - декілька дисцип-

лін (до 8); 

 випускник одержує 3-4 розряд по одній з робочих професій. 

Виділимо з цього переліку головні відмінності: 

1) предметною основою інженерно-педагогічної діяльності є інженерна і 

виробничо-технологічна підготовка, тобто інженерно-технічний компо-
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нент освіти носить інструментальний характер – є засобом навчання і 

виховання; 

2) викладання будь-якої професіонально-орієнтованої дисципліни побудо-

ване так, щоб студент (що вчиться) не тільки засвоїв знання, але і засвоїв 

дидактичний проект навчання цієї дисципліни. 

Сумістити предметні і педагогічні знання найпростіше при вивченні ди-

сциплін комп'ютерного циклу внаслідок того, що інформаційні технології на-

вчання здатні забезпечити зворотний зв'язок між учнями і навчальним сере-

довищем. 

1.2.4. Готовність випускників системи інженерно-педагогічної освіти 

до застосування комп'ютерної техніки (інформаційних технологій і інфор-

маційних технологій навчання) в своїй професійній діяльності. Виходячи з 

особливостей професійної діяльності, випускники системи ІПО повинні умі-

ти застосовувати інформаційні технології в двох сферах:  

 у інженерній професійній діяльності; 

 у педагогічній професійній діяльності. 

Можливості застосування інформаційних технологій в інженерній про-

фесійній діяльності обширно описані в літературі і далі не розглядаються. У 

педагогічній професійній діяльності інформаційні технології можуть засто-

совуватися двояко: 

 як інструмент здійснення проектувальної, технологічної, організаційно-

управлінської і науково-дослідної діяльності [21]; 

 як засіб навчання. 

У першому випадку випускник системи ІПО використовує засоби обчис-

лювальної техніки і ІТ при: автоматизованому проектуванні технологій і 

конструкцій (САПР); автоматизованому дидактичному проектуванні; при ро-

зрахунку параметрів технологій і конструкцій для цілей навчання; при моде-

люванні, проведенні дослідів, демонстрації явищ і процесів; при підготовці 

навчально-методичних матеріалів і документації; при створенні автоматизо-

ваного робочого місця викладача тощо. 

У другому випадку випускник системи ІПО використовує засоби ІТ для 

створення навчальних систем, управління навчально-пізнавальною діяльніс-

тю (НПД), оцінки якості НПД, контролю і діагностики процесу формування 

професійних умінь і якостей особи учнів з метою вдосконалення педагогіч-

них систем. 

Проте, як показав ряд досліджень [22, 23], впродовж останніх двох деся-

тиліть спостерігається відносно низький рівень застосування комп'ютерної 

техніки в різних сферах педагогічної діяльності. В основному комп'ютерна 

техніка і ІТ застосовуються в документоведенні, для інформаційної підтрим-

ки і для створення навчальних систем. При цьому навіть в цих сферах не спо-

стерігається лавиноподібних явищ, як це відбувається в інших галузях люд-

ської діяльності. Пояснити таке положення тільки недоліком комп'ютерної 
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техніки або відсутністю теоретичних обґрунтувань не можна, оскільки при-

чина цього явища – комплексна. Однієї з таких причин, стримуючих застосу-

вання комп'ютерної техніки, є неготовність педагогічного працівника до за-

стосування ІТ. При цьому під «готовністю» розуміється сукупна властивість, 

що включає сформованість необхідних знань і умінь до застосування ІТ, ная-

вність мотивації до застосування ІТ і уміння визначати доцільність застосу-

вання ІТ в конкретних умовах, іншими словами, знати, коли застосовувати 

ІТ, уміти застосовувати ІТ і хотіти застосовувати ІТ. Для освіти особливу 

важливість придбаває готовність застосовувати ІТО. 

Для підвищення готовності необхідно поставити справу так, щоб ком-

п'ютер використовувався у всіх тих формах, в яких даний фахівець зможе за-

стосувати його в подальшій своїй професійній діяльності. Таким чином, ще 

на стадії підготовки майбутній фахівець на конкретних прикладах повинен 

бачити, як можна застосовувати комп'ютер, навчитися оцінювати ефектив-

ність і обґрунтованість такого застосування, одержати додаткові знання по 

застосуванню комп'ютера, сформувати свою власну позитивну думку, подо-

лати внутрішні негативні установки, що в сукупності і сформує таку власти-

вість фахівця як готовність до застосування комп'ютерної техніки (інформа-

ційних технологій і інформаційних технологій навчання) в професійній дія-

льності.  

1.2.5. Дефіцит викладачів інформатики з інженерно-педагогічною осві-

тою. Для обґрунтування цієї тези проаналізуємо кадровий склад викладачів 

професійно-технічних навчальних закладів. Професійно-технічні училища 

(ПТУ) найслабше укомплектовані висококваліфікованими педагогічними ка-

драми, хоча контингент учнів ПТУ є найважчим в педагогічному відношенні. 

В даний час в системі професійної освіти України працює 51,6 тис. педагогі-

чних працівників. У їх числі: 4,1 тис. керівників (директорів, заступників ди-

ректорів, завучів); 28,9 тис. майстрів виробничого навчання і старших майст-

рів; 18,6 тис. викладачів загальноосвітніх, гуманітарних і спеціальних дисци-

плін. Вищу освіту мають 67 % інженерно-педагогічних працівників, з них 

30 % - вищу інженерно-педагогічну. Найнижчий рівень професіонально-

педагогічної кваліфікації мають майстри виробничого навчання в ПТУ, які 

найбільшою мірою забезпечують підготовку робочих кадрів. З них тільки 

кожен п'ятий має вищу освіту (зокрема 3,4 % - інженерно-педагогічну). Ви-

робнича кваліфікація майстрів виробничого навчання знаходиться також на 

низькому рівні, оскільки кожен третій з них має робочий розряд нижче за 

той, який привласнюється вихованцям. І це один аспект кадрової проблеми. 

Другий аспект кадрової проблеми полягає в гострому дефіциті виклада-

чів інформатики з інженерно-педагогічною освітою. У 2001 р. в Україні було 

962 ПТУ, в яких навчалося 520 000 чоловік, і 121 ВПУ і Центрів ПТН, в яких 

навчалося 70600 учнів [24]. Простий розрахунок показує, що мінімальна пот-

реба у викладачах інформатики складає 2000 чоловік (з розрахунку 2 викла-
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дачі на 1 навчальний заклад). А система ІПО тільки приступила до підготовки 

інженерів-педагогів по інформатиці (було два випуски по 25 чоловік). 

1.3. Педагогічна спрямованість навчального процесу по 

інформатиці в крузі педагогічних проблем 

Проведений аналіз літературних джерел і дисертаційних педагогічних 

робіт показує, що проблема педагогічної спрямованості при вивченні ком-

п'ютерних дисциплін є практично нерозглянутою і невирішеною. Дане твер-

дження підтверджується аналізом найменувань і анотацій 1513 кандидатсь-

ких педагогічних дисертацій, виконаних за період 1993-2001 р.р., перегляну-

тих при допомозі Інтернет. Наочно ступінь дослідженої педагогічної спрямо-

ваності при вивченні інформатики в крузі досліджень, присвячених проблемі 

підвищення якості, зображена на рисунку 1.1. 
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Рис. 1.1. Розподіл дисертаційних робіт з проблеми якості навчання в педаго-

гічних дослідженнях за 1993-2004 р.р. 

Як свідчить діаграма, проблемі підвищення якості навчального процесу 

в різноманітних навчальних закладах (школах, вузах, училищах тощо) прис-

вячена значна частка педагогічних досліджень – в цілому 36.55 % від загаль-

ного числа досліджень за даний період. При цьому найбільший відсоток за-

ймають дослідження по проблемі підвищення якості навчання конкретним 

предметам – 21.35 %. В той же час підвищенням якості навчання комп'ютер-

ним дисциплінам займається незначне число дослідників (0.59 % від загаль-

ного числа педагогічних досліджень). Значніша увага надається іншим дис-
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циплінам: фізиці – 3.57 %, математиці – 2.71 %, іноземній мові – 2.97 %*. 

При цьому рішення проблеми підвищення якості передбачається різноманіт-

ними методами і засобами, тоді як застосуванню професійної і педагогічної 

спрямованості як методу підвищення якості навчання присвячене незначне 

число досліджень: 4.43 % і 2.41 % відповідно серед всіх педагогічних дослі-

джень або 10.38 % і 5.12 % відповідно серед досліджень, присвячених підви-

щенню якості навчального процесу. Ще меншу частку досліджень займають 

роботи по використовуванню методів професійної і педагогічної спрямова-

ності при вивченні дисциплін комп'ютерного профілю: 0.4 % і 0.07 % відпо-

відно*. Також варто відзначити, що близько 10 % досліджень, присвячених 

проблемі оцінювання якості, засновані на використовуванні засобів комп'ю-

терної техніки. Таким чином, проведений комплексний аналіз дозволяє зро-

бити висновок, що проблема педагогічної спрямованості при вивченні інфо-

рматики є актуальною і малодослідженою. 

1.4. Класифікація рівнів професійної спрямованості 

Виходячи з аналізу літературних джерел, можна виділити чотири рівні 

реалізації професійної спрямованості при викладанні загальноосвітніх дис-

циплін (рис. 1.2): 
 

Рівень 4:Введення нових курсів (дисциплін) 

Рівень 3: Введення нових професійно спрямованих тем 

Рівень 2: Створення методичного забезпечення окремих тем 
 

Рівень 1: Інші методи та методики викладання 

 
Рис.1.2. Рівні реалізації професійної спрямованості 

 

 застосування, розробка і впровадження методів і методик викладання 

всього навчального матеріалу, що враховують спрямованість підготовки 

фахівців; 

 застосування і/або створення навчально-методичного забезпечення для 

окремих тем, що включає елементи професійної спрямованості; 

 цілеспрямоване формування або коректування змісту дисципліни шля-

хом введення професіонально направлених тем; 

 введення додаткових спеціалізованих курсів (дисциплін) в план підгото-

вки фахівця. 

                                           
*
 Відсоток указується по відношенню до загального числа проаналізованих педагогічних 

досліджень - 1513 
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Відмінність рівнів полягає в об'ємі проектних операцій, що проводяться. 

Так, на першому рівні професійна спрямованість реалізується цілеспрямова-

ним відбором методів і методик аудиторного навчання, не зачіпаючи підго-

товку навчально-методичного забезпечення. Найтиповішим способом реалі-

зації професійної спрямованості на даному рівні є приведення прикладів з 

області майбутньої професійної діяльності, акцент на можливість застосу-

вання висловлюваних відомостей в майбутній професійній діяльності тощо. 

На останньому рівні, коли для реалізації специфіки професійної спрямовано-

сті потрібно ввести додатковий навчальний курс, розробляється проект нової 

дисципліни, яка повинна забезпечити формування специфічних для даної 

спеціалізації знань, вмінь і навичок, а також якостей особи. Перший рівень 

реалізації – найпростіший і, відповідно, самий малоефективний, оскільки не 

вимагає специфічного проекту навчання і не дозволяє істотно змінити зміст 

навчання. Останній – найскладніший і трудомісткий, але найефективніший, 

оскільки вимагає спеціальної розробки всього проекту навчання по даній 

спеціалізації, починаючи з цілей навчання, що дозволяє цілеспрямовано фор-

мувати певні знання, уміння і навики, а також якості особистості студента. 

Наприклад, для реалізації педагогічної спрямованості по циклу дисцип-

лін «Інформатика» можна ввести курси «Комп'ютерні технології в навчанні» 

або «Педагогічна інформатика». Проте для сучасного вищого навчального 

закладу введення спеціальних додаткових курсів є скрутним, оскільки вима-

гає коректування навчальних планів, розробки відповідних робочих програм, 

зміни розкладу і пов'язано з іншими подібними організаційними проблемами. 

Тому введення таких курсів можливе або у вигляді факультативів, або здійс-

нюється при розробці нових навчальних планів для нових спеціальностей.  

Описаний рівень реалізації професійної спрямованості є найвищим і ви-

користовується вкрай рідко. Вибір рівня реалізації професійної спрямованос-

ті визначається індивідуально по кожному напряму підготовки і для кожної 

спеціалізації. Досить часто з метою підвищення якості підготовки фахівців 

комплексно використовуються прийоми різних рівнів реалізації професійної 

спрямованості. Як складова професійної спрямованості навчального процесу 

в інженерно-педагогічному вузі педагогічна спрямованість навчального про-

цесу може бути реалізована на тих же рівнях. 

1.5. Засоби реалізації професійної спрямованості 

Кожен рівень реалізації професійної спрямованості має свої засоби, по-

в'язані з його трудомісткістю. Розглянемо пропозиції різних авторів для різ-

них рівнів. 
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1.5.1. Рівень 1. Застосування, розробка і впровадження нових 

методів і методик викладання навчального матеріалу 

Для цього рівня дослідники для різних спеціальностей вважають за доці-

льне: 

 вивчати комп'ютерні редактори шляхом використовування практично-

орієнтованих завдань [25]; 

 підвищувати професійну підготовку економістів при вивченні курсу ви-

щої математики шляхом використовування методу проблемного навчан-

ня [12]; 

 використовувати науково-дослідну діяльність студентів як спосіб активі-

зації професіонально значущих знань при вивченні іноземної мови [26]; 

 формувати інтелектуальну культуру учнів за допомогою математики 

шляхом раціонального вибору і використовування в навчальному проце-

сі методів навчання [27]; 

 формувати інформаційну культуру учнів за рахунок використовування 

інтегрованих міжпредметних завдань з інформатики [28]; 

 використовувати ділові ігри з англійської мові як спосіб формування 

якостей і умінь фахівця-менеджера, його професійної спрямованості. 

1.5.2. Рівень 2. Застосування і/або створення навчально-

методичного забезпечення 

Для цього рівня дослідники для різних спеціальностей вважають за доці-

льне: 

 розробляти методичні вказівки з організації самостійної роботи по ви-

щій математиці, що містять задачі прикладного економічного характеру 

при підготовці майбутніх економістів [12]; 

 впровадити спеціальну методичну систему, що реалізує концепцію про-

фесійної спрямованості при навчанні математиці студентів технічних 

спеціальностей [29]; 

 впровадити спеціальну методичну систему навчання математичному 

аналізу майбутніх вчителів математики, направлену на підвищення рівня 

професійної підготовки [30]. 

1.5.3. Рівень 3. Формування або коректування змісту дисципліни 

Для цього рівня дослідники для різних спеціальностей вважають за доці-

льне: 

 при побудові курсу нарисної геометрії враховувати спеціалізацію майбу-

тніх інженерів [31]; 

 педагогічну спрямованість підготовки студентів-біологів університету 

здійснювати за рахунок корекції змісту біологічних дисциплін [10]; 
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 використовувати розроблені спеціальні організаційні прийоми і форми, 

що забезпечують ефективне формування умінь студентів коледжів еко-

номічного профілю вирішувати задачі економічного змісту при навчанні 

математиці [32]; 

 використовувати розроблені спеціальні організаційні прийоми і форми, 

що забезпечують ефективне формування геометричних умінь учнів шкіл 

гуманітарного профілю [33]; 

 розвивати інформаційну культуру студентів педагогічних вузів при ви-

вченні курсу інформатики шляхом введення тем, пов'язаних з інтеграці-

єю комп'ютера до структури інтелектуальної і професійної діяльності 

майбутнього вчителя [34]; 

 використовувати розроблену експериментальну програму дисципліни 

«Методика викладання економіки», реалізуючу концептуальну модель 

навчальної технології в системі психолого-професійної підготовки сту-

дентів економічного університету до діяльності викладача [35]. 

1.5.4. Рівень 4. Введення додаткових спецкурсів (дисциплін) 

Для цього рівня дослідники вважають за доцільне: 

 розробляти дидактичні основи спецкурсу для студентів гідромеліорати-

вних спеціальностей як один з елементів їх графічної підготовки [36]; 

 з метою формування у майбутніх вчителів умінь використовувати техні-

чні засоби навчання (ТЗН) в навчальному процесі систему підготовки 

студентів педагогічних факультетів доповнити спецкурсом «ТЗН в на-

вчально-виховному процесі початкової школи». 

В узагальненому вигляді приведений аналіз може бути представлено 

графічно з виділенням рівнів професійної спрямованості, методи яких вико-

ристовуються найчастіше (рис. 1.3). 

Як видно, найчастіше використовуваними є засоби двох рівнів профе-

сійної спрямованості: застосування, розробка і впровадження методів і мето-

дик викладання навчального матеріалу і формування або коректування змісту 

дисципліни. Популярність засобів першого рівня пояснюється незначною 

трудомісткістю використовування і розробки відповідних методів і методик. 

Проте, як вже наголошувалося раніше, реалізація професійної спрямованості 

на цьому рівні є малоефективною. Таким чином, слідуючи висновкам приве-

деного огляду, для підвищення професійної педагогічної спрямованості при 

навчанні інформатиці слід здійснювати коректування даної дисципліни шля-

хом введення в її зміст спеціальних тем, формуючих педагогічні знання і 

уміння. Зміст і кількість таких тем напряму залежать від специфіки дисцип-

лін циклу «Інформатика та комп'ютерні технології», тому проаналізуємо їх 

особливості. 
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Рис. 1.3. Гістограма розподілів числа досліджень, присвячених використову-

ванню різних засобів професійної спрямованості  

 

1.6. Аналіз особливостей навчальних дисциплін циклу 

«Інформатика та комп'ютерні технології» 

Наявність специфічних особливостей у дисциплін циклу «Інформатика 

та комп'ютерні технології» (далі просто – циклу «ІКТ») відзначають ряд дос-

лідників, що займаються вивченням процесів, що протікають при навчанні 

цим дисциплінам. Розіб'ємо особливості комп'ютерних дисциплін на три ос-

новні групи: 

 динамічність навчального матеріалу дисциплін; 

 специфічність пізнавальних процесів, що протікають при вивченні дис-

циплін; 

 організаційні і методичні особливості дисциплін. 

1.6.1. Динамічність навчального матеріалу дисциплін циклу «ІКТ» 

Навчальні дисципліни циклу «ІКТ» значно відрізняються від інших дис-

циплін, що викладаються у вищих навчальних закладах. Причина полягає в 

стрімкому розвитку комп'ютерної техніки і пов'язаній з цим швидкій зміні 

змісту навчального матеріалу. Це положення торкається всіх тем, що входять 

до складу курсу досліджуваних дисциплін. 
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Нормативною дисципліною для всіх інженерно-педагогічних спеціаль-

ностей є дисципліна «Інформатика та обчислювальна техніка». Основними 

темами, що входять в її програму є: 

 Цикл «Алгоритмізація і програмування»: 

 Основи побудови і функціонування персональних комп'ютерів. 

 Алгоритмізація обчислювальних процесів. 

 Мови програмування. 

 Цикл «Інформаційні технології»: 

 Поняття і покоління інформаційних технологій. 

 Операційні системи. 

 Текстові і графічні редактори. 

 Системи табличної обробки даних. 

 Системи управління базами даних. 

 Системи автоматизованого проектування. 

Докладна структура дисципліни «Інформатика і обчислювальна техніка» 

представлена на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Структура дисципліни ІОТ 

Що стосується першої з вказаних тим, то швидкість вдосконалення апа-

ратурного забезпечення велика настільки, що неможливо точно сказати, яка 

модифікація комп'ютера є на сьогоднішній день найсучаснішою. Відповідно 

міняється не тільки зміст навчального матеріалу цієї теми, але і список по-

нять, який безперервно доповнюється і трансформується. 

Не менш динамічна тема «Операційні системи». Практично щорічно 

з'являється одна-дві нові версії операційних систем, які, в більшості випадків, 

досить значно відрізняються від попередніх по сервісу, що надається, функ-

ціональним можливостям і режимам використовування. 
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Такий розвиток апаратурних засобів і операційних систем спричинив за 

собою розвиток програмного забезпечення відразу по безлічі напрямів. Цей 

розвиток є причиною швидкої зміни змісту матеріалу інших тем курсу. Отже, 

для досягнення прийнятної якості знань учнів необхідно використовувати та-

кі методи і прийоми навчання, які можна оперативно змінювати залежно від 

змісту конкретного навчального матеріалу.  

Можна виділити ще одну особливість даних дисциплін, пов'язану із 

стрімким розвитком комп'ютерної техніки. Це посилення практичної спрямо-

ваності дисциплін. Детальне вивчення сучасних інформаційних технологій на 

лекційних заняттях є недоцільним. Основні навики при роботі з ними учнів 

може одержати тільки на лабораторному занятті при роботі з комп'ютером 

або при самостійній роботі на комп'ютері. Тому росте значущість самостійної 

роботи учнів. Таким чином, учень повинен володіти характеристиками, що 

забезпечують успішну самостійну роботу, такими як цілеспрямованість, сум-

лінність, посидючість тощо. 

 

1.6.2. Пізнавальні процеси при навчанні дисциплінам циклу "ІКТ" 

Виділимо три основні особливості дисциплін циклу «ІКТ», що роблять 

вплив на пізнавальні процеси, що протікають при навчанні цим дисциплінам: 

1) кодування інформації; 

2) високий ступінь формальності вживаних понять, алгоритмічних мов і 

процесів, що проходять в ЕОМ; 

3) алгоритмічні засоби переробки даних. 

В основному, психічні пізнавальні процеси, що протікають при навчанні 

інформатиці, аналогічні процесам, що проходять при навчанні іншим дисци-

плінам. Разом з тим виділені вище особливості призводять до того, що деякі 

процеси мають ряд специфічних відмінностей: 

По-перше, сприйняття навчального матеріалу в інформатиці носить опо-

середкований характер, що витікає з особливостей дисципліни. Безпосеред-

ньо сприймати процеси переробки і зберігання даних неможливо навіть за 

допомогою спеціальних приладів і інструментів. Для подолання цієї труднос-

ті необхідна значна доступність викладання. Одна з особливостей сприйняття 

полягає в його вибірковості. Викладач повинен забезпечити високу вибірко-

вість сприйняття. Для цього з боку викладача забезпечується висока наоч-

ність матеріалу, а з боку учня – хороший розвиток зорової пам'яті. Останнє є 

критерієм успішності навчання по дисциплінах циклу «ІКТ» для студентів. 

По-друге, матеріал інформатики має високий степінь формальності і ма-

лу наочність. Отже, розраховувати на мимовільну увагу на заняттях не мож-

на. Необхідно вживати заходи до збудження і підтримки довільної уваги і пі-

двищення мотивації навчання. Рішення цієї проблеми здійснюється з двох 

позицій. По-перше, у тих, що навчаються виробляються уміння за формаль-
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ними записами і знаками бачити реальні дії по переробці інформації. По-

друге, рішення будь-якої задачі розділяється на етапи, і на кожному етапі на-

дається увага на різні її аспекти. Здійснення вказаних дій можливе, як і у разі 

сприйняття, при хорошому рівні наочності і доступності викладання. 

У третіх, при навчанні інформатиці найбільш важливі зорова і словесно-

логічна пам'ять. Саме їх необхідно розвивати і тренувати у студента у міру 

просування по курсу. Це реалізується через цілеспрямовану побудову взає-

модії викладача із студентом, особливо в його контрольній складовій, що ви-

ражається в кількості і якості контролів, що проводяться.  

У четвертих, осмислення є завершальною і вельми важливою складовою 

частиною пізнання матеріалу. На трудності осмислення матеріалу дисциплін 

циклу «ІКТ» роблять вплив всі три перераховані вище особливості. Головною 

особливістю осмислення, переважно на першому етапі, є виникнення психо-

логічного бар'єру. В першу чергу він виникає у тих, хто вперше стикається з 

інформатикою. Його суть полягає в боязні помилитися, невпевненості в своїх 

діях, сумніві в пізнаваності матеріалу тощо. Подолати бар'єр можна тільки 

шляхом систематичної і досить інтенсивної роботи. Викладач при цьому по-

винен вселяти в учнів упевненість в своїх можливостях, підсилити наочність 

пропонованого матеріалу, активізувати пізнавальну діяльність учнів. Для 

профілактики і мінімізації подібних явищ важливо знати рівень попередньої 

підготовки студентів, для чого обов'язково проводяться нульові контролі. 

У п'ятих, алгоритмічні засоби переробки даних викликають необхідність 

розвитку у учнів алгоритмічного мислення. Точного визначення цього термі-

ну не встановлено. Тому можна запропонувати тільки відповідні роз'яснення. 

По-перше, це строге і чітке мислення, що спираються на основи алгебри ло-

гіки і прийоми, характерні для опису алгоритмів. По-друге, це уміння в дум-

ках відтворювати дії, які реалізує ЕОМ, виконуючи програму. Визначити 

ступінь розвитку алгоритмічного мислення практично неможливо. Природ-

ною є залежність алгоритмічного мислення від логічного. Ефективно розви-

нути як перше, так і друге можна тільки через самостійну практичну діяль-

ність на комп'ютері.  

1.6.3. Організаційні і методичні особливості дисциплін циклу «ІКТ» 

Розгляд організаційних і методичних особливостей буде проведено на 

основі робочої програми дисципліни «Інформатика та обчислювальна техні-

ка». 

Організаційні особливості. На лекційних заняттях 8-9 %, а на лаборато-

рних заняттях 16-17 % часу йде на організаційні моменти; тому продуктивно-

го часу залишається відповідно 40 і 60 годин. 

Час, відведений на дисципліну, ділиться на дві стадії: «знайомство» і 

«відтворення». На стадію «знайомство» доводиться продуктивний час лек-
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ційних занять – 40 годин, на стадію «відтворення» - продуктивний час лабо-

раторних робіт – 60 годин. 

Протягом лекційного часу до свідомості учнів необхідно довести близь-

ко 100 нових понять, зміст цих понять і логічні взаємозв'язки між поняттями. 

На одне поняття, отже, доводиться приблизно 24 хвилини (40 годин / 100 по-

нять) лекційного продуктивного часу, інакше, за одне лекційне заняття необ-

хідно пред'явити учням як мінімум 4 поняття. Таким чином, вимоги до інфо-

рмаційної місткості академічної години і до здібностей учнів досить високі. 

У зв'язку з достатньо високою інформаційною місткістю академічної го-

дини навчальні матеріал повинен викладатися на доступному рівні. Також 

слід зазначити, що чоловік 80-90 % інформації одержують через зоровий ана-

лізатор. Отже, в процесі лекційних занять викладач для успішнішого засво-

єння учнями навчального матеріалу повинен використовувати засоби підви-

щення наочності навчання. Від учнів же потрібен для успішного навчання 

достатньо високий рівень уваги, сумлінності, розвитку пам'яті і мислення. 

Згідно робочій програмі дисципліни «Інформатика та обчислювальна те-

хніка» під час лабораторних робіт учні повинні освоїть близько 20 нових тим 

(по алгоритмізації, програмуванню і інформаційним технологіям). Отже, на 

кожну тему доводиться близько 3 академічних годин продуктивного часу ла-

бораторних робіт. Причому в цей час входить і робота учнів з навчальною 

системою (НС). Тому на самостійну роботу учнів за комп'ютером доводиться 

приблизно 2,5 академічні години на кожну нову тему. Отже, продуктивний 

робочий час досить обмежений. Тому, як і наголошувалося раніше, велике 

значення для успішного навчання має взаємодія викладача з учнями під час 

лабораторних робіт. 

Методичні особливості. Найбільш благодатним ґрунтом для реалізації 

методів і засобів педагогічної спрямованості навчального процесу є розділ 

«Інформаційні технології». Проте в цьому розділі відсутні теми, пов'язані з 

інформаційними технологіями навчання. 

1.7. Висновки  

1. Одним з шляхів підвищення якості навчання в інженерно-

педагогічному вузі є реалізація педагогічної спрямованості навчального про-

цесу з інженерних дисциплін.  

2. Цикл дисциплін «Інформатика і комп'ютерні технології» зважаючи на 

свої особливості дозволяє реалізувати різноманітні методи педагогічної 

спрямованості. 

3. Проблема педагогічної спрямованості навчального процесу з дисцип-

лін циклу «Інформатика та комп'ютерні технології» практично не вирішена. 

На користь останнього висновку говорять результати аналізу публікацій по 

дослідженню професійної і педагогічної спрямованості, і аналізу наймену-
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вань і анотацій 1513 кандидатських педагогічних дисертацій, виконаних за 

період 1993-2004 р.р., переглянутих за допомогою Інтернет, представлені 

рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Розподіл досліджень в предметній області «Професійна спрямова-

ність»: 1 - професійна (непедагогічна) спрямованість по некомп'ютерних ди-

сциплінах, 2 - педагогічна спрямованість (у всіх дисциплінах), 3 - професійна 

спрямованість по інформатиці, 4 - педагогічна спрямованість по інформатиці 
 

4. У інженерній педагогіці педагогічну спрямованість навчального про-

цесу можна реалізувати різними засобами, в т.ч. комп'ютерними. Застосуван-

ня конкретного засобу залежить від великого числа чинників. Перерахуємо 

деякі з них: 

 рівень (покоління) інформаційних технологій навчання, використовува-

них в навчальному процесі, в рамках яких передбачається реалізувати 

педагогічну спрямованість; 

 організаційна можливість і готовність керівництва вводити в навчальний 

план нові дисципліни; 

 готовність кафедри модернізувати робочі програми дисциплін; 

 професійна здатність викладачів побачити можливість реалізації педаго-

гічної спрямованості; 

 готовність викладачів розробляти новий навчальний матеріал для лекцій, 

пов'язаний з реалізацією педагогічної спрямованості; 

 готовність викладачів ставити нові лабораторні роботи для реалізації пе-

дагогічної спрямованості; 

 здатність викладачів розробляти методичне, інформаційне і програмне 

забезпечення для реалізації педагогічної спрямованості; 

 наявність у викладача професійних знань і умінь в суміжній предметній 

області; 

 наявність на кафедрі необхідної технічної бази; 

 наявність у викладача фізичного часу на дидактичне проектування і реа-

лізацію педагогічної спрямованості; 

 наявність матеріальних і фінансових ресурсів; 

 явна і прихована педагогічна ефективність засобу тощо. 
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Таким чином, ми бачимо, що проблема вибору засобів реалізації педаго-

гічної спрямованості є важкоформалізуємою, багатозв'язковою, багатопара-

метричною і багатокритеріальною проблемою.  
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2. МЕТОД ВИБОРУ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В 

ІНЖЕНЕРНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

2.1. Постановка задачі вибору засобів реалізації педагогічної 

спрямованості навчального процесу 

2.1.1. Початкові передумови 

У попередньому розділі був зроблений висновок про те, що проблема 

вибору засобів реалізації педагогічної спрямованості (ЗРПС) є важкоформа-

лізуємою багатозв'язковою, багатопараметричною і багатокритеріальною 

проблемою. Багатозв'язковість означає, що роботи, які необхідно виконати 

для реалізації педагогічної спрямованості, зв'язані відношенням передування 

або спадкоємства. Багатопараметричність означає, що будь-який засіб реа-

лізації педагогічної спрямованості характеризується, як мінімум часом реалі-

зації, витратами живої і упредметненої праці викладача, потрібним організа-

ційним ресурсом тощо. Багатокритеріальність означає, що, по-перше, при 

виборі ЗРПС викладач зустрічається з суперечливими вимогами, а, по-друге, 

цих вимог може бути декілька. Наприклад, добре б ввести в робочу програму 

дисципліни ІКТ розділ «Інформаційні технології навчання», але для цього 

потрібно: скоротити години по іншій дисципліні; розробку методичного за-

безпечення потрібно зробити за короткий час («підтискає» розклад) і повніс-

тю (щоб студент одержав закінчене уявлення про вивчену технологію), заве-

ршити друкарським текстом і електронною допомогою (для цього потрібні 

«живі» гроші). Таким чином, в даному прикладі в наявності три критерії: час, 

трудомісткість і витрати. 

На практиці задачі вищеописаного типу розв'язуються шляхом спрощен-

ня, для чого вводяться певні допущення. Допущення можуть бути формалізо-

ваними і змістовними, що визначає вид постановки задачі: формальну (стро-

гу) або нестрогу. 

2.1.2. Формальна постановка задачі 

Введемо наступні допущення. 

1. Для конкретного покоління інформаційних технологій навчання, ви-

користовуваних на кафедрі, що займається проблемою педагогічної спрямо-

ваності навчального процесу, існує кінцеве число ЗРПС. Для впровадження 

ЗРПС необхідно здійснити комплекс заходів D={di}, i = 1, …, n. Ці заходи 

включають організаційні заходи, проведення НДР, навчально-методичну ро-

боту, педагогічний експеримент тощо. 
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2. Процес дидактичного проектування і впровадження комплексу ЗРПС 

може бути представлений у вигляді мережі G = (D, Г), де Г– багатозначне ві-

дображення D → D, що реалізує відношення безпосереднього передування. 

3. З кожним di  D може бути зв'язаний педагогічний ефект Efi 0, вимі-

рюваний за шкалою відносин; ефект може бути встановлений аналітичним, 

експертним або емпіричним шляхом. Для вершин, що не є впровадженням 

ЗРПС, Efi = 0. 

4. Для проектування і впровадження комплексу ЗРПС D потрібна безліч 

видів «нескладованих» ресурсів R={r}: робочого часу викладачів; комп'ютер-

ного часу на розробку і налагодження моделей, програмного забезпечення, 

навчальних файлів тощо; комп'ютерної техніки; фінансових ресурсів і т.д. 

5. На мережі G = (D, Г) для кожного ресурсу r можна встановити безліч 

D(r) заходів, що вимагають цього ресурсу. 

6. Для кожного di  D можна встановити: а) один головний ресурс r-го 

вигляду, визначаючий можливість виконання заходу; б) кількість si
r
 цього ре-

сурсу, необхідного для виконання заходу.  

7. Кожне di  D має тривалість виконання τi = tiк - tiн, де tiн – момент по-

чала, tiк – момент кінця виконання заходу; при цьому процес проектування і 

впровадження ЗРПС після його початку виконується без переривань і з пос-

тійною інтенсивністю. 

8. На деякий календарний період T можна встановити допустиму витра-

ту S(r) ресурсу r. 

9. Період T можна розбити на інтервали моментами t = 0, 1, 2, …, T-1. 

10. Всі величини, що характеризують задачу, цілочисельні. 

При цих допущеннях змістовна постановка задачі має вигляд: серед 

множини потенційно можливих ЗРПС вибрати такі, які максимізують приріст 

педагогічної ефективності навчального процесу і які не виведуть за межі ре-

сурсів, що відпускаються, і допустимих термінів; визначити розподіл ресур-

сів для впровадження комплексу ЗРПС. 

Математична постановка задачі має вигляд: для заданої мережі 

G = (D, Г), значень S(r) і T для всіх r  R і t = 0, 1, 2, …, T-1 знайти змінні xi 

такі, щоб 





n

1i

ii max,xEf  (2.1) 

i ix {0,1} (для d D)  , (2.2) 

iK iH it - t = τ , (2.3) 

iK jK i jt - t 0 (для d ,  d D;  (j i) )   , (2.4) 

NKt T , (2.5) 
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2.1.3. Аналіз моделі 

Задача (1) – (7) є задачею цілочисельного лінійного програмування з бу-

левими змінними, для вирішення якої може бути використаний В-алгоритм 

Ю.Ю. Фінкельштейна [36]. В результаті рішення задачі виходить ранжирува-

ний по Efi набір ЗРПС, який можна розглядати як стратегію кафедри по реа-

лізації педагогічної спрямованості. 

Проаналізуємо практичність моделі, визначувану можливістю сформува-

ти рівняння зв'язку (2) – (7) по допущеннях 1 – 10. Серед цих допущень є 

природні допущення, наприклад, 7, 9, 10, але є допущення, реалізація яких 

можлива після виконання певного комплексу досліджень і спрощень навча-

льної ситуації. До цих допущень відносяться в першу чергу твердження 1, 2, 

3. Найважливішим серед цих тверджень є положення про можливість виділи-

ти для конкретного покоління інформаційних технологій навчання кінцеве 

число ЗРПС. Тому перейдемо до аналізу поколінь інформаційних технологій 

навчання. 

2.2.  Покоління інформаційних технологій навчання 

2.2.1. Загальна характеристика поколінь 

Вперше ідея про можливість виділення поколінь інформаційних техно-

логій по аналогії з поколіннями комп'ютерів була виказана Г.Р. Громовим в 

роботі [37]. Гріценко В.І. і Паньшин Б.Н. в роботі [38] дали деякі класифіка-

ційні ознаки поколінь. Надалі ця ідея була розвинена стосовно виробничих 

інформаційних технологій Ашеровим А.Т. [39]. У цьому параграфі продов-

жується розвиток цієї ідеї вже стосовно інформаційних технологій навчання. 

Аналіз способів і засобів навчання в середній і у вищій школі за останні 

50 років показав, що можна виділити визначені, достатньо тривалі періоди, 

що характеризуються стабільними технологічними процесами навчання (ін-

формаційними технологіями навчання - ІТН), які розглядатимуться як поко-

ління ІТН: 

I покоління (50-і роки і раніше) характеризується застосуванням тради-

ційних (не технічних) засобів навчання: дошки, крейди, підручників, лабора-

торних установок і інших наочних засобів. Основним способом передачі 
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знань при цьому є безпосередній контакт викладача і учня, на чому і будуєть-

ся технологія навчання для даного покоління (рис. 2.1а); 

II покоління (60-і роки) характеризується широким застосуванням техні-

чних засобів навчання (ТЗН): радіо, кіно, телебачення, аудіо-відеотехніка, за-

соби широкоформатної демонстрації (проекції). Застосування ТЗН дозволило 

розвантажити викладача в найбільш трудомісткій частині процесу навчання – 

повідомлення нового матеріалу, внісши тим самим корективи в технологію 

навчання (рис. 2.1б); 

(а) I покоління ІТН (50-і роки і раніше) 
 
 Результати 

ВИКЛАДАЧ 
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(б) II покоління ІТН (60-і роки) 
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навчання 
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поточно-
го кон-
тролю 

 
Рис. 2.1(а-б). Моделі технологій навчання для різних поколінь ІТН 

 

III покоління (70-і роки) характеризується використовуванням засобів 

програмованого контролю знань при перевірці якості навчання (як на основі 

аналогових, так і цифрових пристроїв). Засоби програмованого контролю 

стали слідством розвитку обчислювальної техніки і дозволяли здійснювати, 

як мінімум, збір, зберігання і обробку результатів контролю, тим самим поле-

гшуючи працю викладача в цій сфері і підвищуючи адекватність оцінки якос-

ті навчання. Проте замінити повністю людину на стадії контролю вони не 

змогли, що відобразилося на типовій для даного покоління технології на-

вчання (рис. 2.1в);  

IV покоління (80-і роки) характеризується розвитком методик лінійного 

(пізніше розгалуженого і адаптивного) програмованого навчання і викорис-
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товуванням автоматизованих навчальних систем (АНС), що реалізовують такі 

методики. Передбачалося, що обчислювальна машина при цьому могла пов-

ністю замінити викладача (автоматичне навчання). Проте пізніше було вста-

новлено, що ефективність такого навчання в масовому порядку низька. Спро-

би повністю перекласти навчання на машину відобразилися і на характерній 

для даного покоління технології навчання: комп'ютер повністю реалізовував 

функцію контролю і велику частину функції інформування (рис. 2.1г). Осно-

вним способом впливу на роботу АНС була зміна її програми, що накладало 

додаткові вимоги на рівень підготовки викладача. 

V покоління (90-і роки) характеризується подальшим розвитком автома-

тизованого навчання, реалізацією чого стали інтелектуальні навчальні систе-

ми. Такі системи формують індивідуальний дидактичний образ кожного учня 

на всіх етапах навчання і дають можливість підбирати на підставі його інди-

відуальну навчальну дію. Такі системи також можуть повністю замінити ви-

кладача при навчанні, але з більшою ефективністю, ніж АНС. Проте, така за-

дача вже не ставиться, і викладач залишає за собою право прямої взаємодії з 

учнями. Навчальні системи, відповідно, також мають більше засобів взаємо-

дії і з учнями і, що особливо важливе, - з викладачем, а саме: засоби настрой-

ки (замість того, що перепрограмує у АНС), засоби взаємодії при навчанні 

(наприклад, для синхронізації дій з викладачем), засоби роботи з дидактич-

ним образом конкретного учня (наприклад, для проведення досліджень про 

якість навчання) тощо. (рис. 2.1д). 

VI покоління (кінець 90-х років – рубіж сторіч) характеризується ство-

ренням інформаційних, навчально-інформаційних і інформаційно-

навчальних і навчальних середовищ як засоби усесторонньої, комплексної 

навчальної і виховної дії на конкретного індивідуума і мінімізації побічної дії 

з неконтрольованим навколишнім середовищем. Даний підхід обумовлений, 

перш за все, розвитком теорії і технології «віртуальної реальності» і можли-

вістю створення керованих штучних середовищ, яким можна задавати власні 

закони взаємодії з людиною. В результаті як учнів, так і педагог на час на-

вчання поміщаються в спеціально створене середовище, яке максимально 

сприяє як ефективному навчанню так і продуктивному викладанню на кож-

ному етапі навчання. Середовище може створюватися або сукупністю наяв-

них засобів навчання в реальному навколишньому просторі, або будуватися в 

штучному світі – «віртуальній реальності». Викладачу при цьому надаються 

багаті засоби управління засобами навчання, а студент має нагоду вибирати 

засоби навчання з наданого набору (рис. 2.1е). 
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(в) III покоління ІТН (70-і роки) 
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(г) IV покоління ІТН (80- і роки) 
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Рис. 2.1(в-д). Моделі технологій навчання для різних поколінь ІТН  

(продовження) 
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(е) VI покоління ІТН (кінець 90-х років – рубіж сторіч) 
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Рис. 2.1е. Моделі технологій навчання для різних поколінь ІТН 

 (продовження) 

2.2.2. Характеристика ознак поколінь 

Кожне покоління ІТН характеризується достатньо стійким набором на-

ступних ознак: 

 набором використовуваних засобів навчання; 

 базовою психолого-педагогічною теорією навчання; 

 переважним видом пізнавальної діяльності; 

 набором функцій, що покладаються на засоби навчання; 

 можливістю індивідуалізації навчання; 

 інтервалом часу між пред'явленням і контролем знань (часом реакції); 

 частотою і суб'єктом контролю знань; 

 можливостями представлення інформації учню; 

 чинниками активізації засвоєння навчального матеріалу учням; 

 можливістю інтеграції технічних засобів навчання; 

 гнучкістю і універсальністю застосування технічних засобів навчання в 

різних умовах; 

 оснащеністю інструментальними засобами підготовки і супроводу на-

вчання. 

Розглянемо найзначущіші для даного дослідження ознаки. 
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2.2.2.1. Психологічна теорія навчання. Можна припустити, що в 50-і 

роки і раніше (період I-го покоління ІТН) провідні педагоги в своїй діяльнос-

ті інтуїтивно спиралися на наступну психологічну модель навчання: 

Стимул → Реакція (Відповідь) + Підкріплення. 

Ця модель здається природною, саме собою розуміючою, але саме ця 

модель є суттю біхевіоризму (від англ. behavior - поведінка). Модель визнача-

ється основною тезою біхевіористичного навчання: при психологічному дос-

лідженні навчання доступні тільки зовні-спостережувані дії людини, його по-

ведінка; тому психологи повинні вивчати ці зовнішні прояви (реакції, відпо-

віді), ігноруючи внутрішні механізми психологічних процесів. Найскладні-

шим компонентом моделі є "підкріплення", управління яким дозволяє підви-

щити ефективність навчання. Розроблені різні стратегії "підкріплення": пос-

тійна (наприклад, оцінка за кожну відповідь); інтервальна (наприклад, за ро-

боту під час уроку); пропорційна (наприклад, оцінка за сукупності відпові-

дей). У проблему вибору стратегій "підкріплення" входять задачі вибору 

шкали оцінки, обліку мотивації навчання, психічної саморегуляції учня тощо. 

У 60-і роки (період 2-го покоління ІТН) П.Я. Гальперін [40], його спів-

робітники і послідовники [41] розробили теорію поетапного формування ро-

зумових дій. У основі теорії лежить кібернетична модель процесу навчання, 

що містить: 

 об'єкт управління – процес засвоєння знань; 

 управляючий орган; 

 систему залежних і незалежних змінних; 

 набір перехідних станів об'єкту управління (етапів). 

Центральним об'єктом теорії є дія як одиниця будь-якої людської діяль-

ності, а навчання розглядається як система певних видів діяльності, виконан-

ня яких приводить учня до нових знань і умінь. Розрізняють три функціона-

льні частини дії: орієнтовну, старанну і контролюючу. Освоєння дії суб'єктом 

є процесом перетворення дії із зовнішнього (матеріального) світу у внутріш-

ній (розумовий) світ. 

Виділені п'ять етапів цього процесу: від ввідно-мотиваційної до форму-

вання дії у внутрішній мові. "Поетапне формування ідеальних, зокрема, ро-

зумових, дій пов'язує психічну діяльність із зовнішньою, наочною, матеріа-

льною діяльністю" [40]. Теорія поетапного формування розумових дій указує 

на необхідність моделювання психологічних характеристик і станів знань уч-

ня. Ця теорія послужила методологічним обґрунтуванням широкого упрова-

дження технічних засобів навчання (ТЗН) в 60-і роки (період 2-го покоління 

ІТН) і засобів програмованого контролю знань в 70-і роки (період 3-го поко-

ління ІТН). Разом з тим у міру розвитку АНС стала виявлятися обмеженість 

цієї теорії: теорія дає зовнішній опис процесу навчання, але не розглядає вну-

трішніх механізмів перетворення інформації при навчанні. 
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Розвитком теорії поетапного формування розумових дій стала в 80-і ро-

ки когнітивна теорія навчання (від cognitive science - наука про пізнання). Ко-

гнітивна психологія вивчає процеси пізнання індивідуума, такі як сприйнят-

тя, мислення, рішення задач, навчання, використовуючи методи моделювання 

інформаційних процесів. Когнітивна теорія навчання розглядає мозок люди-

ни як високоорганізований комп'ютер і зосереджує увагу на моделюванні 

процесів обробки інформації, ключовими з яких є: вплив стимулу на рецеп-

тори організму; зберігання інформації в короткочасній пам'яті; зберігання 

інформації в довготривалій пам'яті; процеси кодування і декодування інфор-

мації; пошук інформації [42]. Психологи-когнітивісти рекомендують при 

проектуванні навчальних програм враховувати передбачуваний тип навчан-

ня. Розрізняють навчання, направлені на придбання: 1) інтелектуальних на-

виків; 2) пізнавальних стратегій (здатності, що управляє процесами навчання, 

запам'ятовування і мислення); 3) вербальної (словесної) інформації; 4) мо-

торних навиків. 

Спроба поєднувати когнітивну психологію, принципи модифікації пове-

дінки і твердження про вплив соціального оточення на поведінку людини 

зроблена в соціальній теорії навчання А. Бандури [43]. Теорія намагається 

описати процес розвитку особи в соціальних умовах, припускаючи, що в ос-

новному людина вчиться, наслідуючи поведінку інших людей, спостерігаючи 

(читаючи, дивлячись), як інша людина реагує на різні ситуації і намагаючись 

імітувати його поведінку. "Мабуть, найістотніший внесок даної теорії поля-

гає як в залученні уваги до високорівневих складних процесів навчання, так і 

розкритті механізмів такого навчання за допомогою моделювання їх на ком-

п'ютері" [43, стор. 22]. Соціальна теорія навчання є адекватною методичною 

базою для інтелектуальних АНС, характерних для ІТН 5-го покоління. 

2.2.2.2. Набір функцій, що покладаються на засоби навчання. Для 

аналізу цієї характеристичної ознаки потрібна певна модель навчальної дія-

льності. Такої моделі приймемо як модель Л.М. Фрідмана [44], схематичне 

уявлення про яку дає рис. 2.2. У табл. 2.1 дано розподіл функцій між викла-

дачем і засобами навчання для кожного покоління ІТН. Перетин функцій в 

деяких поколіннях ІТН викликаний тим, що деякі функції одночасно викону-

валися викладачем і засобами навчання. Наприклад, викладач міг демонстру-

вати простий фізичний або хімічний досвід, використовуючи лабораторні 

установки або лабораторне устаткування, і одночасно показати навчальний 

фільм про ядерну реакцію синтезу речовин в колоні тощо. 

2.2.2.3. Вид пізнавальної діяльності. Пізнавальну діяльність учня мож-

на описати трьома основними різновидами: репродуктивної, репродуктивно-

перетворюючої, продуктивної [45]. 

Самий відносно простий вид пізнавальної діяльності в навчанні – це ре-

продуктивна діяльність, тобто діяльність за зразком. Тут переважно спра-

цьовують механізми пам'яті . Учень копіює в своїх діях образ, відображе-



38 

ний в свідомості. Операції аналізу і синтезу мають невелику вагу і примітив-

ну форму, необхідну тільки для вибору з пам'яті готової відповіді. 

Проміжний рівень – рівень репродуктивно-перетворюючої діяльності – 

характеризує дії учня, що виключають безпосереднє використовування мину-

лого досвіду (просте копіювання дій). Це – дії: по розпізнаванню класу задач 

з подальшим застосуванням алгоритму або способу рішення; перетворення 

початкових даних, що містять, до витягання з пам'яті відомого способу рі-

шення тощо. У цих діях присутні планування і пошук. Це - рівень не тільки 

процесів пам'яті, але і розвиненого логічного мислення. 

Найвищий рівень пізнавальної діяльності – це продуктивна діяльність. 

Вона виражається в творчих діях (уміннях), коли учень відкриває нові для се-

бе знання, нові способи дії, коли він самостійно не тільки вирішує проблему, 

але і володіє умінням її бачити. Цій діяльності властиві аналітико-синтетичні 

процеси навчання, "далекі" перенесення знань тощо. 

У кожному поколінні ІТН засобу навчання володіють різною граничною 

можливістю підтримувати продуктивну пізнавальну діяльність. Засоби на-

вчання 1-го і 2-го поколінь ІТН мали нагоду підтримувати тільки репродук-

тивну пізнавальну діяльність, і вся праця розвитку продуктивної діяльності 

лягала на викладача. У 3-м поколінні ІТН ситуація не змінилася, проте через 

досконаліший зворотний зв'язок (за рахунок засобів програмованого контро-

лю) уявлення викладача про знання учня істотно розширилися. Засоби на-

вчання 4-го покоління ІТН вже мали нагоду підтримувати репродуктивно-

перетворюючу пізнавальну діяльність учнів, оскільки зверталися не тільки до 

механізмів пам'яті, але і розвиненого логічного мислення. У 5-му поколінні 

ІТН з'явилася можливість підтримувати продуктивну пізнавальну діяльність 

за рахунок засобів штучного інтелекту. І, нарешті, в 6-му поколінні основний 

упор робиться якраз на продуктивну діяльність учнів, яка підтримується осо-

бливим середовищем, спеціально створюваним для навчання. Зведення хара-

ктерних ознак кожного покоління ІТН представлене в табл. 2.2. 
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Вступно-мотиваційний 
етап 

 
а) усвідомлення основ-

ної навчально-
проблемної ситуації 

б) формулювання ос-

новної навчальної 
задачі 

в) самоконтроль і са-

мооцінка 

Операційно-
пізнавальний етап 

 
а) вивчення навчально-

го матеріалу 
б) оволодіння знання-

ми, уміннями і навич-

ками 

Контрольно-оцінний 
етап 

 
а) узагальнення вивче-

ного матеріалу 
б) самооцінка діяльнос-

ті в цілому 

в) коректування помил-

кової діяльності 

Навчальна  діяльність  

Контрольно-оцінний 

етап 
 
а) керівництво по уза-

гальненню студентом 
навчального матеріа-

лу 
б) підсумковий контроль 

і оцінка всієї роботи 

в) діагностика знань і 

організація їх корекції 

Операційно-

пізнавальний етап 
 

а) надання потрібної ін-

формації 
б) демонстрація дослі-

дів, експериментів 

в) організація і керівниц-
тво пізнавальною дія-

льністю 

г) контроль, оцінка, облік 

Вступно-мотиваційний 

етап 
 

а) створення проблем-

ної ситуації 
б) формулювання цілей 

навчання 

в) роз'яснення плану 

вивчення теми 

Навчальна  діяльність  
 

Рис. 2.2. Схематичне представлення навчальної діяльності 
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Таблиця 2.1 

Розподіл функцій між викладачем і засобами навчання 

Продовження табл. 2.1 

Покоління 

Етап навчальної діяльності 

Вступно-мотиваційний Операційно-пізнавальний Контрольно-оцінний 

Функції 

викладача 

Функції засобів 

навчання 

Функції 

викладача 

Функції засобів 

навчання 

Функції 

викладача 

Функції засобів 

навчання 

I 

(50-і 

 роки і 

раніше) 

Створення 

проблемної 

ситуації; фо-

рмулювання 

цілей на-

вчання; роз'-

яснення пла-

ну вивчення 

Відсутні 

Надання ін-

формації; де-

монстрація до-

слідів; органі-

зація і керів-

ництво; конт-

роль 

Відсутні 

Керівництво по 

узагальненню 

учнями навча-

льного матеріа-

лу; підсумковий 

контроль; діаг-

ностика знань і 

їх корекція 

Відсутні 

II 

(60-і  

роки) 

Те ж Те ж Те ж 
Надання інфор-

мації 
Те ж Те ж 

III 

(70-і 

 роки) 

Те ж 

Роз'яснення 

плану ви-

вчення теми 

Те ж 

Надання інфор-

мації; демон-

страція дослідів, 

експериментів; 

контроль, оцінка 

Керівництво по 

узагальненню 

учнями навча-

льного матеріа-

лу; оцінка всієї 

роботи; діагно-

стика знань і 

організація їх 

корекції 

Підсумковий 

контроль знань 

IV Створення Роз'яснення Організація і Надання інфор- Те ж Те ж 



 

 

4
1

 

Продовження табл. 2.1 

Покоління 

Етап навчальної діяльності 

Вступно-мотиваційний Операційно-пізнавальний Контрольно-оцінний 

Функції 

викладача 

Функції засобів 

навчання 

Функції 

викладача 

Функції засобів 

навчання 

Функції 

викладача 

Функції засобів 

навчання 

(80-і  

роки) 

проблемної 

ситуації; фо-

рмулювання 

цілей на-

вчання 

плану ви-

вчення теми 

керівництво 

пізнавальною 

діяльністю 

мації; демон-

страція дослідів і 

експериментів; 

контроль, оцінка, 

облік 

V 

(90-і  

роки) 

Формулю-

вання цілей 

навчання 

Створення 

проблемної 

ситуації; роз'-

яснення пла-

ну вивчення 

теми 

Організація і 

керівництво 

пізнавальною 

діяльністю в 

цілому 

Те ж + організа-

ція і керівництво 

пізнавальною ді-

яльністю по 

окремих розділах 

знань 

Керівництво по 

узагальненню 

учнями навча-

льного матеріа-

лу; корекція 

знань учня 

Підсумковий 

контроль і оцін-

ка всієї роботи; 

діагностика 

знань 

VI 

(рубіж 

століть) 

Формулю-

вання зага-

льних цілей 

навчання 

Теж + форму-

лювання при-

ватних цілей 

навчання 

Загальний кон-

троль і оцінка 

Те ж + організа-

ція і керівництво 

пізнавальною ді-

яльністю в ціло-

му 

Загальна корек-

ція оцінки знань 

і навчальної дії 

Те ж + керівни-

цтво по уза-

гальненню уч-

нями навчаль-

ного матеріалу; 

корекція знань 

учнів 
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Таблиця 2.2 

Характерні ознаки поколінь ІТН 

Продовження табл. 2.2 

№ 

п.п. 
Найменуван-

ня ознаки 

Покоління ІТН 

I II III IV V VI 

1. Набір вико-

ристовува-

них засобів 

навчання 

Традиційні 

(нетехнічні) 

засоби на-

вчання 

Традиційні 

і технічні 

засоби на-

вчання 

Як в поко-

лінні II + за-

соби про-

грамованого 

контролю 

Як в поколінні III 

+ автоматизовані 

навчальні систе-

ми 

Як в поколінні 

IV + інтелекту-

альні навчальні 

системи 

Як в поко-

лінні V + 

інформацій-

ні, інформа-

ційно-

навчальні і 

навчально-

інформацій-

ні середо-

вища 

2. Психологіч-

на теорія на-

вчання, ле-

жача в основі 

покоління 

ІТН 

Біхевіоризм 

(модель 

Б.Скінера по 

[43]) 

Біхевіо-

ризм; тео-

рія поетап-

ного фор-

мування 

розумових 

дій [40, 41] 

Теорія пое-

тапного фо-

рмування 

розумових 

дій [40, 41] 

Когнітивна пси-

хологія, когніти-

вна теорія на-

вчання 

Як в поколінні 

IV + соціальна 

теорія навчан-

ня А. Бандури 

(по [43]) 

Теорія на-

вчання у ві-

ртуальних 

середовищах 

3. Вид пізнава-

льної діяль-

ності, підт-

римуваний 

засобами на-

вчання 

Тільки ре-

продуктивна 

діяльність 

Тільки ре-

продуктив-

на діяль-

ність 

Тільки ре-

продуктив-

на діяль-

ність 

Репродуктивно-

перетворююча 

діяльність 

Продуктивна 

діяльність 

Продуктив-

на діяльність 
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Продовження табл. 2.2 

№ 

п.п. 
Найменуван-

ня ознаки 

Покоління ІТН 

I II III IV V VI 

4. Набір функ-

цій, що пок-

ладаються на 

засоби на-

вчання 

Демонстра-

ція навчаль-

ного матері-

алу в обме-

женому 

об'ємі і в 

«ручному» 

зображенні 

Демон-

страція на-

вчального 

матеріалу 

великого 

об'єму і в 

різноманіт-

ній формі, 

включаючи 

фото, крес-

лення, ау-

діо- і віде-

оматеріали 

Як в поко-

лінні II + 

поточний і 

підсумковий 

контроль 

знань; оцін-

ка знань 

Як в поколінні III 

+ діагностика 

знань; вироблен-

ня моторних на-

вичок (тренуван-

ня); вироблення 

умінь 

Як в поколінні 

IV + придбання 

інтелектуаль-

них навичок і 

пізнавальних 

стратегій 

Всі функції 

можуть бути 

покладені на 

засіб на-

вчання 

5. Можливість 

індивідуалі-

зації навчан-

ня 

Відсутній Відсутній Відсутній Облік деяких ін-

дивідуальних 

особливостей уч-

нів на основі роз-

галужених алго-

ритмів навчання 

Облік більшос-

ті індивідуаль-

них особливос-

тей учнів на 

основі адапти-

вних алгорит-

мів навчання 

(адаптивної 

моделі учня) 

Повний об-

лік індивіду-

альних осо-

бливостей 

учня 

6. Інтервал часу 

між пред'яв-

ленням і ко-

1-2 місяці 

(визначався 

навчальним 

1-2 місяці 

(визначався 

навчальним 

1-2 тижні 

(визначаєть-

ся розкла-

1-2 години (ви-

значається сеан-

сом навчання) 

Довільний, по 

вибору учня 

відповідно до 

Не більш 

тривалості 

мозкових 
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Продовження табл. 2.2 

№ 

п.п. 
Найменуван-

ня ознаки 

Покоління ІТН 

I II III IV V VI 

нтролем 

знань (час 

реакції) 

графіком) графіком) дом лабора-

торних ро-

біт і прак-

тичних за-

нять) 

умов навчання імпульсів 

людини 

7. Частота кон-

тролів знань 

Визначалася 

числом оч-

них занять і 

числом за-

вдань на са-

мостійну 

роботу (реа-

льно не 

більш 2 рази 

на тиждень) 

Визначала-

ся числом 

очних за-

нять і чис-

лом за-

вдань на 

самостійну 

роботу (ре-

ально не 

більш 2 ра-

зи на тиж-

день) 

Визначалося 

числом всіх 

очних за-

нять, за-

вдань на са-

мостійну 

роботу і чи-

слом сеансів 

програмо-

ваного кон-

тролю (не 

менше 3 ра-

зів на тиж-

день) 

Не менше числа 

навчальних доз в 

дисципліні 

Практично не-

обмежено, ви-

значається ба-

жанням учня 

відповідно до 

умов навчання 

Практично 

необмежено, 

визначається 

потребою в 

точнішій 

оцінці і тех-

нічними 

можливос-

тями ком-

п'ютерної 

техніки 

8. Суб'єкт кон-

тролю знань 

Викладач Викладач Викладач Викладач і учень Викладач і 

учень 

Викладач, 

засіб на-

вчання і 

учень 

9. Можливості Можливості Нетради- Екранні Комп'ютерна Комп'ютерна Реалістичні 
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Продовження табл. 2.2 

№ 

п.п. 
Найменуван-

ня ознаки 

Покоління ІТН 

I II III IV V VI 

представлен-

ня інформа-

ції учням 

традиційних 

засобів на-

вчання (як 

базовий рі-

вень) 

ційне пред-

ставлення 

інформації: 

мультиплі-

кація, кіно, 

аудіо-відео 

комп'ютерні 

тексти 

графіка, кадрово-

віконне машинне 

представлення 

інформації 

анімація, аудіо, 

відео і мова 

штучні світи 

10. Чинники ак-

тивізації за-

своєння на-

вчального 

матеріалу 

учням 

Мотивація 

навчання 

Інтерес з 

причини 

нетради-

ційного 

представ-

лення ін-

формації 

Інтерес, що 

викликаєть-

ся техніч-

ними засо-

бами про-

грамованого 

контролю 

Інтенсивна інфо-

рмаційна дія на 

учнів за рахунок 

комп'ютерних те-

хнологій 

Робота з штуч-

ним інтелектом 

Робота з вір-

туальною 

реальністю 

11. Можливість 

інтеграції те-

хнічних за-

собів на-

вчання 

Відсутній Можливе 

поєднання 

різних за-

собів пред-

ставлення 

інформації 

Можливе 

поєднання 

засобів ін-

формування 

і контролю 

Інтеграція засобів 

інформування, 

контролю і 

управління на-

вчанням засоба-

ми комп'ютера 

Інтеграція всіх 

(не тільки ком-

п'ютерних) за-

собів інформу-

вання, контро-

лю, організації 

і управління 

навчанням, 

включаючи ча-

стково засоби 

підготовки на-

вчання 

Інтеграція 

всіх засобів 

навчання, 

засобів під-

готовки і ор-

ганізації на-

вчання (ін-

струмента-

льних засо-

бів і засобів 

формування 

середовища 
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Продовження табл. 2.2 

№ 

п.п. 
Найменуван-

ня ознаки 

Покоління ІТН 

I II III IV V VI 

навчання) на 

основі шту-

чного інте-

лекту 

12. Гнучкість і 

універсаль-

ність засто-

сування тех-

нічних засо-

бів навчання 

в різних умо-

вах 

Технічні за-

соби на-

вчання від-

сутні 

Можливе 

застосу-

вання тіль-

ки у вузькій 

області 

умов 

Можливе 

застосуван-

ня в ширшій 

області 

умов за ра-

хунок підс-

троювання 

Можлива на-

стройка на пев-

ний спектр умов 

навчання 

Можлива адап-

тація до конк-

ретних умов в 

широкому діа-

пазоні 

Практично 

повна неза-

лежність від 

умов на-

вчання 

13. Оснащеність 

інструмента-

льними засо-

бами підго-

товки і су-

проводу на-

вчання 

Відсутній На рівні пі-

дготовки 

інформа-

ційного ма-

теріалу 

Як в поко-

лінні II + 

автоматизо-

вані засоби 

створення 

контролю-

ючих про-

грам 

Як в поколінні III 

+ автоматизовані 

засоби створення 

навчальних про-

грам, підготовки 

текстового і гра-

фічного навчаль-

ного матеріалу 

Як в поколінні 

IV + засоби 

створення баз 

знань, комп'ю-

терної підгото-

вки аудіо-відео 

навчального 

матеріалу і ор-

ганізаційно-

інформаційної 

підтримки 

Повний на-

бір автома-

тизованих 

інструмен-

тальних за-

собів підго-

товки, орга-

нізації і ве-

дення на-

вчання на 

різних рів-

нях 
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2.3. Область існування засобів реалізації педагогічної 

спрямованості навчального процесу по ІКТ 

Систематизація інформативних властивостей поколінь ІТН, вказана в 

попередньому пункті, дозволяє задати область існування засобів реалізації 

педагогічної спрямованості навчального процесу по ІКТ. Метод завдання цієї 

області полягає в наступному: а) на підставі еволюційного аналізу методик і 

технологій навчання за останні 50 років формулюються характерні риси шес-

ти поколінь ІТН (див. табл. 2.1 і 2.2); б) виявляються актуальні задачі проек-

тування і організації навчального процесу по ІКТ для кожного покоління; в) 

виділяються задачі, моделі рішення яких допускають включення в них пара-

метрів педагогічної спрямованості.  

Актуальні задачі проектування і організації навчального процесу по ІКТ 

формулюються на основі літературних джерел, досвіду і інтуїції дослідників. 

Можливий варіант переліку таких задач представлений в табл. 2.3. У цій таб-

лиці знаком * відмічені ті задачі, моделі рішення яких допускають, на нашу 

думку, включення в них параметрів педагогічної спрямованості. 

 

Таблиця 2.3 

Актуальні задачі проектування і організації навчального процесу по ІКТ 

Продовження табл. 2.3 

№ Найменування задач 
Покоління ІТН 

I II III IV V VI 

1 Підбір змісту навчального материалу* + + + + + + 

2 Виявлення міжтемних і міжпредметних зв'язків + + + + + + 

3 Структуризація навчального матеріалу + + + + + + 

4 Розробка методу побудови структурно-

смислової моделі навчальної дисципліни 
+ - - - - - 

5 Розробка комп'ютерних програм навчального 

призначення 
- - + + + - 

6 Розробка принципів і методів побудови НС з лі-

нійним алгоритмом навчання * 
- - + - - - 

7 Розробка принципів і методів побудови НС з ал-

горитмом навчання*, що розгалужується 
- - + + - - 

8 Розробка принципів і методів побудови НС з 

адаптивним алгоритмом навчання* 
- - - + + - 

9 Розробка принципів і методів побудови елект-

ронних підручників різних типів, включаючи 

мультимедійні* 

- - - - + + 

10 Розробка принципів і методів побудови навча-

льних середовищ* 
- - - - - + 
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Продовження табл. 2.3 

№ Найменування задач 
Покоління ІТН 

I II III IV V VI 

11 Розробка НС для конкретних дисциплін і умов* - - - + + + 

12 Навчання розробці НС майбутніх педагогів* - - - + + + 

13 Вибір стратегії управління навчально-

пізнавальною діяльністю (НПД) на основі досві-

дчено-інтуїтивних уявлень 

+ + + - - - 

14 Вибір стратегії управління НПД на основі част-

ково формалізованих моделей 
- - - + + - 

15 Вибір стратегії управління НПД в комп'ютерно-

му навчальному середовищі 
- - - - + + 

16 Розподіл функцій між викладачем і засобом на-

вчання 
- + + + + + 

17 Розробка традиційних засобів діагностики знань 

і умінь 
+ + + + - - 

18 Розробка комп'ютерних засобів діагностики 

знань і умінь  
- - - + + + 

19 Використовування комп'ютерних засобів для 

саморегуляції НПД* 
- - - - + + 

20 Розробка моделей навчання без використову-

вання технічних засобів 
+ + - - - - 

21 Розробка моделей навчання з використанням те-

хнічних засобів 
- - + + + + 

22 Розробка моделей навчання для дистанційного 

навчання 
- - - - - + 

23 Розробка засобів і методики формування моти-

вації навчання* 
+ + + + + + 

 

З цієї таблиці видно, що для кожного покоління ІТН існують свої мож-

ливості реалізувати педагогічну спрямованість навчального процесу. У на-

ступному параграфі на досвіді кафедри ІКТ Української інженерно-

педагогічної академії (м. Харків) описані деякі ЗРПС, використовувані в на-

вчальному процесі. На думку авторів, ІТН, використовувані в навчальному 

процесі кафедри, мають риси IV-го і V-го поколінь.  
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2.4. Вибір засобів реалізації педагогічної спрямованості 

навчального процесу  

2.4.1. Метод формування множини засобів реалізації педагогічної 

спрямованості навчального процесу 

Суть методу полягає в наступному: 1) на підставі особистого досвіду або 

таблиць 2.1 і 2.2 зацікавлені особи визначають покоління ІТН, в рамках якого 

здійснюється навчальний процес на кафедрі; 2) на підставі табл. 2.3 виділя-

ються актуальні задачі проектування і організації навчального процесу, хара-

ктерні для даного покоління  ІТН; 3) для кожної виділеної задачі на підставі 

досвіду, інтуїції викладача, огляду літератури виявляються можливі рівні 

професійної спрямованості і можливі засоби реалізації педагогічної спрямо-

ваності на даній кафедрі. 

Покажемо використовування цього методу на прикладі кафедри інфор-

матики і комп'ютерних технологій Української інженерно-педагогічної ака-

демії. 

2.4.2. Аспекти педагогічної спрямованості навчального процесу 

На кафедрі інформатики і комп'ютерних технологій Української інжене-

рно-педагогічної академії педагогічна спрямованість навчального процесу по 

інформатиці для інженерно-педагогічних спеціальностей реалізується в на-

ступних формах (у дужках вказані рівень професійної спрямованості відпові-

дно до п.1.4 і порядковий номер аспекту):  

 протягом 6 років ведеться факультативний курс «Методика викладання 

інформатики» (4.1); 

 у робочу програму дисципліни «Інформатика і обчислювальна техніка» 

(ІОТ) введений розділ «Моделі і комп'ютерні технології навчання» (3.1); 

 у навчальну програму дисципліни «Програмування і комп'ютерні техно-

логії рішення задач» введена тема «Регресійний і кореляційний аналіз 

залежності “успішність-відвідування занять”» (3.2); 

 у самостійну роботу студентів введені завдання по розробці фрагментів 

навчальних систем (НС) (3.3); 

 у робочу програму дисципліни «Технічні засоби навчання» (ТЗН) введе-

ні практичні заняття «Підготовка демонстраційних матеріалів для чи-

тання лекцій з ІОТ» і «Використовування засобів широкоформатної про-

екції і широкомовної демонстрації в навчальному процесі з ІОТ» (3.4); 

 на заняттях по ІОТ уміння роботи з табличним процесором Excel і з 

СУБД Access формуються на прикладах рішення задач обліку і аналізу 

результатів навчальної діяльності студентів (2.1); 

 лабораторні роботи по вивченню інформаційних технологій будуються 

на основі діяльністного підходу (2.2); 
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 на заняттях по ІОТ алгоритмізація і програмування задач обробки одно-

вимірних і двовимірних масивів пояснюються на задачах обліку успіш-

ності (1.1). 

Фрагментарно опишемо кожен аспект. Докладніший опис деяких ЗРПС 

буде зроблений у розділі 3. Кожному нижчеописаному ЗРПС привласнений 

складовий код з трьох цифр: перша цифра – номер задачі проектування і ор-

ганізації навчального процесу (з табл. 2.3); друга цифра – номер рівня профе-

сійної спрямованості відповідно до п. 1.4; третя цифра - порядковий номер 

розробленого на кафедрі ЗРПС для даної задачі і даного рівня. 

2.4.3. Засоби реалізації педагогічної спрямованості 

2.4.3.1. Факультативний курс «Методика викладання інформатики» 

(код 1.4.1). Факультативний курс проводиться з 1996 р. Метою курсу є підго-

товка студентів старших курсів будь-якої спеціалізації до викладання інфор-

матики в ПТУ. На факультативі домінують дві теми: методика викладання 

інформатики і моделі і комп'ютерні технології навчання. Факультативний 

курс розрахований на 1 семестр з об'ємом 20 годин лекцій і 16 годин практи-

чних занять. Студенти, що успішно закінчили даний факультатив і ще один 

факультатив по вибору, одержують посвідчення академії із записом «Підго-

товлений для викладання інформатики в ПТУ». За період 1996-2004 р.р. пос-

відчення одержали 125 чоловік. Факультатив має у студентів великий попит, 

так як він реально підвищує шанси на трудовлаштування після закінчення ву-

зу. 

2.4.3.2. Методи і засоби вивчення якості навчально-пізнавальної дія-

льності. По розділу «Моделі і комп'ютерні технології навчання» розроблені і 

використовуються в навчальному процесі для студентів 2-го курсу інженер-

но-педагогічних спеціальностей два нові методи оцінки якості навчально-

пізнавальної діяльності (НПД): на основі методу групового урахування аргу-

ментів і на базі нечіткої логіки [46]. Методи мають програмне забезпечення. 

На основі використовування цих методів розроблені і проводяться дві лабо-

раторні роботи: «Прогноз якості НПД на основі методу групового урахуван-

ня аргументів» (код 1.3.1) і «Прогноз якості НПД на базі нечіткої логіки» 

(код 1.3.2). При виконанні цих лабораторних робіт студенти на основі влас-

них оцінок своїх особових характеристик і значень параметрів викладання, 

властивих педагогу, провідному лекційні і лабораторні заняття, прогнозують 

оцінку, яку вони одержать в кінці періоду навчання по інформатиці. Одним з 

розділів цих лабораторних робіт є моделювання процесу НПД за рахунок пси-

хічної саморегуляції проявів особових властивостей (код 19.3.1). 

2.4.3.3. Методи і засоби вивчення залежності «успішність-

відвідування занять». На кафедрі ІКТ була досліджена залежність успішно-

сті студентів від кількості відхилень від навчального графіка, в числі яких ро-

зглядалися наступні величини: кількість пропусків лекцій; кількість пропус-



 

52 

ків або невиконання лабораторних робіт; кількість несвоєчасно виконаних 

завдань для самостійної роботи (домашніх завдань) [47]. Всі перераховані 

вище події в рамках даного дослідження були об'єднані в одну групову по-

дію, названу для спрощення термінології “відвідування занять”. Як показник 

успішності в рамках описаної проблеми розглядалися сумарний і середній 

бали, одержані студентом в результаті його атестації з використанням моду-

льно-рейтингової системи. На основі застосування методів проведеного дос-

лідження поставлена нова лабораторна робота по циклу «Моделі і комп'юте-

рні технології навчання» – «Регресійний аналіз залежності успішності сту-

дентів від виконання графіка навчальної роботи» (код 1.3.3). Ця лабораторна 

робота виконується студентами 4-го курсу інженерно-педагогічної спеціаль-

ності з дисципліни «Програмування і комп'ютерні технології рішення задач». 

Підготовлені відповідні методичні вказівки. Досвід проведення цієї лабора-

торної роботи в 1999-2004 р.р. показав високу зацікавленість студентів. 

2.4.3.4. Розробка навчальних систем. Розробка НС силами студентів 

ведеться на кафедрі з 1995 р. Спочатку розробка проводилася в рамках кур-

сової роботи по інформатиці. Потім, після відміни курсової роботи, розробка 

НС стала одним із завдань для самостійної роботи студентів. Розробка вклю-

чає наступні етапи: розробку технічного завдання на НС і узгодження його з 

кафедрою-замовником; розробку сценарію НС (технічного проекту); розроб-

ку програмного і організаційного забезпечення НС (робочого проекту); дос-

відчену експлуатацію і здачу на кафедру – замовник  програмної і організа-

ційної документації. За період 1993-2004 р.р. було розроблено 1306 НС для 

18 кафедр (код 11.3.1), зокрема 620 НС для кафедри ІКТ. Розподіл НС по ро-

ках розробки представлений наступною гістограмою (рис 2.3). 
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Рис. 2.3. Розподіл числа розроблених НС по навчальних роках 

 

У 2000/2001 навч. р. за узгодженням з кафедрою «Охорона праці» розді-

ли дипломних проектів для студентів інженерно-педагогічних спеціальнос-

тей, присвячені охороні праці і техніці безпеки, також почали виконуватися у 

вигляді фрагментів НС (код 11.3.1). 

НС, розроблені за цей період, можна розбити на три покоління: 

I покоління: на базі алгоритмічних мов GWBASIC, PASCAL (до 1997 р.); 
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II покоління: на базі інструментальної системи CADIS [48] (1997-

2000 р.р.); 

III покоління: на базі оболонки для гіпертекстового електронного підруч-

ника (2001-2004 р.р.). 

НС I-го  покоління мали алгоритм навчання, що розгалужується 

(код 7.3.1); НС II-го покоління мали адаптивний алгоритм навчання 

(код 8.3.1); НС III-го  покоління мають гіперпосилання (код 9.3.1).  

Інструментальна система CADIS (у перекладі з англійської абревіатури – 

система автоматизованого проектування навчальних систем) була розробле-

на на кафедрі ІКТ в 1997 р. як засіб для масового створення НС авторами-

непрограмістами. У даній системі були реалізовані сучасні і перспективні те-

хнології візуального, великоблочного і «масового» програмування. Система 

функціонує під управлінням MS DOS. У її основу була встановлена власна 

оригінальна мова програмування, адаптована до створення НС і реалізовуюча 

можливість структурного, візуального і великоблочного програмування. Ін-

струментальна система CADIS була успішно випробувана в різних режимах 

використовування, і на її основі було поставлено 8 годинну лабораторну ро-

боту по циклу «Моделі і комп'ютерні технології навчання» на тему «Прид-

бання початкових навиків створення навчальних програм за допомогою ін-

струментальної системи CADIS» (код 12.3.1) з відповідними методичними 

вказівками. З 2000 р. на кафедрі почата розробка концепції дистанційного на-

вчання із застосуванням гіпертекстового електронного підручника. Для реа-

лізації таких підручників була розроблена інструментальна оболонка, яка до-

зволяє створювати дидактичний матеріал в MS Оffice, після чого він конвер-

тується в автономний HTML-файл, що реалізовує функції електронного під-

ручника з автоматизованим самоконтролем.  

2.4.3.5. Формування дидактичних умінь при вивченні MS Office. На 

лабораторних роботах по вивченню табличного процесора Excel студенти 2-

го курсу вивчають технології формування і обробки електронної таблиці на 

прикладі створення і аналізу таблиці успішності при модульно-рейтинговій 

організації навчального процесу. При вивченні СУБД Access студенти вико-

нують лабораторну роботу на тему «Використовування СУБД Access в інфо-

рмаційній системі обліку семестрової успішності студентів факультету» 

(код 1.2.1). 

2.4.3.6. Навчальний процес по інформатиці як об'єкт додатку ТЗН. 

Навчальний процес по дисциплінах циклу ІОТ постійно є полігоном апроба-

ції різних методик застосування ТЗН. Протягом багатьох років застосовують-

ся контролюючі і навчальні системи, електронні методичні вказівки до лабо-

раторних робіт з елементами навчання, управління і контролю. Введено спе-

ціальне практичне заняття «Підготовка демонстраційних матеріалів для чи-

тання лекцій з ІОТ» (код 1.3.4). Силами студентів готується новий мультиме-

дійний електронний підручник-посібник з продуктів MS Office. Крім того, 
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при проведенні деяких лабораторних занять в класах, об'єднаних в мережу, 

використовуються засоби фронтальної демонстрації через комп'ютерну ме-

режу. Студенти також ознайомляться з роботою і можливостями програмних 

продуктів для фронтальної демонстрації на відповідному лабораторному за-

нятті «Використовування засобів широкоформатної проекції і широкомовної 

демонстрації в навчальному процесі по ІЛТ» (код 1.3.5). 

2.4.3.7. Професійна спрямованість задач програмування. У дисциплі-

ні ІКТ алгоритмізація і програмування вивчаються два семестри. Протягом 

цього періоду алгоритми і програми пошуку в одновимірних і двовимірних 

масивах середніх значень, числа і номерів особливих елементів тощо вивча-

ються на прикладах пошуку середніх балів студентів, середніх балів по дис-

ципліні, числа успішних, числа відмінників і т.п. (код 1.1.1). 

2.4.3.8. Реалізація діяльністного підходу до вивчення інформаційних 

технологій. Основна теза побудови лабораторних робіт, що спирається на ді-

ятьністний підхід, наступна: лабораторна робота повинна бути присвячена не 

вивченню можливостей програмного засобу, а формуванню умінь викону-

вати певні функції в конкретній задачі діяльності або вирішувати конкретну 

задачу діяльності. При діяльністному підході формування мотивації досяга-

ється дуже легко: достатньо назвати задачі майбутньої професійної діяльнос-

ті в середовищі MS Office, і студентам стає зрозумілим, яке місце займають 

формовані уміння в цих задачах. На цьому підході побудовані лабораторні 

роботи по вивченню Word, Excel, Access, PowerPoint (код 23.2.1). 

Таким чином, комплекс вищенаведених засобів реалізації педагогічної 

спрямованості навчального процесу по інформатиці дозволяє не тільки за-

кладати основи професійних знань і умінь у майбутніх інженерів-педагогів, 

але і забезпечити в деякій мірі їх соціальний захист за рахунок розширення 

сфери їх трудовлаштування. 

Зв'язок між задачами проектування і організації навчального процесу, 

рівнями професійної спрямованості і реалізованими ЗРПС приведена в 

табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

ЗРПС навчального процесу в Українській інженерно-педагогічній академії 

№ 
за-

дачі 

Назва задачі проектування і організації навчального 

процесу 
Код ЗРПС 

1 Підбір змісту навчального матеріалу 1.4.1, 1.3.1, 1.3.2, 

1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 

1.2.1, 1.1.1 

7 Розробка принципів і методів побудови НС з алго-

ритмом навчання, що розгалужується  

7.3.1 

8 Розробка принципів і методів побудови НС з адап-

тивним алгоритмом навчання  

8.3.1 
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№ 
за-

дачі 

Назва задачі проектування і організації навчального 

процесу 
Код ЗРПС 

9 Розробка принципів і методів побудови електрон-

них підручників різних типів, включаючи мульти-

медійні  

9.3.1 

11 Розробка НС для конкретних дисциплін і умов  11.3.1 

12 Навчання розробці НС майбутніх педагогів  12.3.1 

19 Використовування комп'ютерних засобів для само-

регуляції УПД  

19.3.1 

23 Розробка засобів і методики формування мотивації 

навчання  

23.2.1 

2.4.4. Граф заходів щодо проектування і упровадження ЗРПС 

Покажемо на вищеописаному матеріалі можливість побудови графа 

G = (D, Г). Такий граф представлено на рис. 2.4. Для зручності сприйняття 

вершини, що позначають впровадження ЗРПС, позначені прямокутниками. 

Опис вершин представлений в табл. 2.5. Для кожної вершини (заходу) вказа-

ний тип ресурсів, необхідних для його здійснення. Використані наступні ско-

рочення: ОР – організаційний ресурс; РЧВ – робочий час викладача; КР – 

комп'ютерний ресурс; ЛЧ –«людський чинник»; ТР – технічний ресурс. Під 

організаційним ресурсом розуміються витрати часу і психічні витрати авторів 

заходів щодо впровадження ЗРПС і завідувача кафедрою, які пов'язані з рі-

шеннями питань коректування навчального процесу, навчального плану і на-

вчальної документації. Під комп'ютерним ресурсом розуміється наявність не-

обхідної комп'ютерної техніки і наявність машинного часу. Під  «людським 

чинником» розуміється професійна здатність і бажання (мотивація) виклада-

ча займатися питаннями педагогічної спрямованості навчального процесу. 

2.4.5. Вибір засобів реалізації педагогічної спрямованості 

навчального процесу 

У таблиці 2.5 жирним шрифтом виділено «лімітуючий» ресурс. Як пра-

вило, «лімітуючий» ресурс важко оцінити кількісно, тому шукати оптимальне 

рішення задачі (1)-(7) недоцільно. Крім того, як видно з рис. 2.4 і табл. 2.5, 

існує достатньо велика свобода вибору ЗРПС при низькій визначеності поча-

ткових даних. Тому суть вибору засобів реалізації педагогічної спрямованості 

в реальному навчальному процесі полягає в орієнтації на здатності і мотива-

цію викладачів. 
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Рис. 2.4. Граф заходів впровадження комплексу ЗРПС 
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Таблиця 2.5 

Перелік заходів щодо впровадження комплексу ЗРПС 

Продовження табл. 2.5 

№ 

п.п. 
Найменування роботи Тип ресурсу 

0 Постановка проблеми реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу  

1 Рішення кафедри про проведення факультативних курсів по комп'ютерній справі ОР 

2 Рішення навчальної частини про проведення факультативних курсів по комп'ютерній 

справі 

ОР 

3 Підготовка навчально-методичного забезпечення для проведенні факультативних курсів РЧВ, КР, ЛЧ 

4 Проведення факультативного курсу «Методика викладання інформатики» (ЗРПС 1.4.1) РЧВ, КР, ЛЧ 

5 Рішення кафедри про зміну робочої програми дисципліни ІОТ і введення нового розділу  

«Моделі і комп'ютерні технології навчання» 

ОР 

6 Розробка змісту розділу і коректування робочої програми РЧВ, ЛЧ 

7 Затвердження навчальною частиною зміненої робочої програми дисципліни ІОТ і введен-

ня нового розділу «Моделі і комп'ютерні технології навчання» 

ОР 

8 Формування для аспіранта теми кандидатської дисертації по розділу п. 7 ОР 

9 Розробка моделі оцінки якості навчально-пізнавальної діяльності (НПД) студентів на ос-

нові методу групового урахування аргументів (МГУА) 

РЧВ, ЛЧ 

10 Розробка програмного забезпечення для моделі п. 8 ЛЧ, РЧВ, КР 

11 Проведення педагогічного експерименту за оцінкою якості НПД студентів на основі 

МГУА 

РЧВ, ЛЧ 

12 Розробка моделі оцінки якості НПД студентів на базі нечіткої логіки РЧВ, ЛЧ 

13 Розробка програмного забезпечення для моделі п. 12 ЛЧ, РЧВ, КР 

14 Проведення педагогічного експерименту за оцінкою якості НПД студентів на базі нечіткої 

логіки 

РЧВ, ЛЧ 
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Продовження табл. 2.5 

№ 

п.п. 
Найменування роботи Тип ресурсу 

15 Проведення лабораторної роботи на тему «Прогноз якості НПД на основі методу групово-

го урахування аргументів» (ЗРПС 1.3.1)  

РЧВ 

16 Проведення лабораторної роботи на тему «Прогноз якості НПД на базі нечіткої логіки» 

(ЗРПС 1.3.2) 

РЧВ 

17 Проведення лабораторної роботи на тему «Моделювання процесу НПД за рахунок психіч-

ної саморегуляції проявів особових властивостей» (ЗРПС 19.3.1) 

РЧВ 

18 Анкетування студентів і викладачів РЧВ, ЛЧ 

19 Розробка положень модульний-рейтингової системи обліку успішності студентів ОР, РЧВ, ЛЧ 

20 Організація обліку поточної успішності студентів РЧВ 

21 Постановка нової лабораторної роботи по вивченню залежності «успішність-відвідування 

занять»  

РЧВ, ЛЧ 

22 Розробка оригінального програмного забезпечення для лабораторної роботи РЧВ, КР, ЛЧ 

23 Проведення педагогічного експерименту по лабораторній роботі п. 21 РЧВ, ЛЧ 

24 Проведення лабораторної роботи на тему «Регресійний аналіз залежності успішності 

студентів від виконання графіка навчальної роботи» (ЗРПС 1.3.3) 

РЧВ 

25 Складання плану робіт і затвердження бюджетної кафедральної НДР; розподіл робіт між 

викладачами 

ОР, РЧВ 

26 Розробка навчально-методичного забезпечення курсового проектування навчальних сис-

тем (НС) 

РЧВ 

27 Розробка НС 1-го покоління (ЗРПС 7.3.1) РЧВ, КР 

28 Формування завдань для самостійної роботи по розробці НС РЧВ 

29 Розробка інструментальної системи CADIS  РЧВ, ЛЧ  

30 Розробка НС 2-го покоління (ЗРПС 8.3.1) РЧВ, КР 
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Продовження табл. 2.5 

№ 

п.п. 
Найменування роботи Тип ресурсу 

31 Проведення педагогічного експерименту по виявленню педагогічної ефективності і ерго-

номічності НС 1-го і 2-го поколінь 

РЧВ, ЛЧ 

32 Розробка інструментальної оболонки для НС 3-го покоління  РЧВ, ЛЧ 

33 Розробка НС 3-го покоління (ЗРПС 9.3.1) РЧВ, КР 

34 Масова розробка НС для різних кафедр і з різних дисциплін (ЗРПС 11.3.1) ОР, КР, ТР 

35 Проведення лабораторної роботи на тему «Придбання початкових навичок створення на-

вчальних програм за допомогою інструментальної системи CADIS» (ЗРПС 12.3.1) 

РЧВ 

36 Розробка інформаційної системи обліку семестрової успішності студентів факультету РЧВ 

37 Постановка нової лабораторної роботи по вивченню СУБД Access РЧВ, ЛЧ 

38 Розробка методичного забезпечення лабораторної роботи на тему «Використовування 

СУБД Access в інформаційній системі обліку семестрової успішності студентів факуль-

тету» (код 1.2.1) 

РЧВ 

39 Коректування робочої програми по ІОТ у зв'язку з новою лабораторною роботою РЧВ, ОР 

40 Проведення лабораторної роботи на тему «Використовування СУБД Access в інформацій-

ній системі обліку семестрової успішності студентів факультету» (ЗРПС 1.2.1) 

РЧВ 

41 Модернізація робочої програми по дисципліні «Технічні засоби навчання» РЧВ, ЛЧ 

42 Розробка методичного забезпечення для практичного заняття «Підготовка демонстрацій-

них матеріалів для читання лекцій з ІОТ»  

РЧВ, ЛЧ 

43 Розробка методичного забезпечення для лабораторної роботи «Використовування засобів 

широкоформатної проекції і широкомовної демонстрації в навчальному процесі по ІОТ»  

РЧВ, ЛЧ 

44 Проведення практичного заняття «Підготовка демонстраційних матеріалів для читання 

лекцій з ІОТ» (ЗРПС 1.3.4). 

РЧВ, ТР 

45 Проведення лабораторної роботи «Використовування засобів широкоформатної проекції і 

широкомовної демонстрації в навчальному процесі по ІОТ» (ЗРПС 1.3.5) 

РЧВ, ТР 
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Продовження табл. 2.5 

№ 

п.п. 
Найменування роботи Тип ресурсу 

46 Формування збірки професійно-орієнтованих задач РЧВ, ЛЧ 

47 Застосування професійно-орієнтованих задач програмування (ЗРПС 1.1.1) ЛЧ 

48 Психолого-педагогічний аналіз різних методик проведення лабораторних робіт по ви-

вченню інформаційних технологій 

РЧВ, ЛЧ 

49 Розробка освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця РЧВ, ЛЧ 

50 Розробка освітньо-професійної програми підготовки фахівця РЧВ, ЛЧ 

51 Постановка лабораторних робіт по вивченню інформаційних технологій на основі діяльні-

стного підходу  

РЧВ, ЛЧ 

52 Розробка методичного забезпечення для лабораторних робіт п. 51 РЧВ 

53 Проведення лабораторних робіт по вивченню інформаційних технологій на основі діяль-

ністного підходу (ЗРПС 32.2.1) 

РЧВ 

54 Впровадження комплексу ЗРПС навчального процесу на кафедрі ІКТ  
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3. ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПО ДИСЦИПЛІНАМ ЦИКЛУ 

«ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

3.1. Характеристика об'єкту і предмету впровадження 

3.1.1. Загальна характеристика академії 

У першому розділі були описано рівні професійної спрямованості навча-

льного процесу і приведені літературні приклади використовування різних 

засобів реалізації педагогічної спрямованості в різних дисциплінах. У друго-

му розділі був висловлений метод формування множини ЗРПС і підхід до ви-

бору ЗРПС для навчального процесу на конкретній кафедрі. Для переконли-

вості в цьому ж розділі був даний перелік ЗРПС, вживаний в навчальному 

процесі кафедри «Інформатики та комп'ютерних технологій» Української ін-

женерно-педагогічної академії. У цьому розділі приведено докладніший опис 

тих методів навчання і педагогічних технологій, які використовуються на ка-

федрі як ЗРПС навчального процесу. Крім того, приводиться науково-

методичне обґрунтування розроблених засобів, в ролі яких виступають мето-

ди навчання, педагогічні технології і реалізуючі їх програмні засоби.  

Опис використовування ЗРПС на прикладі Української інженерно-

педагогічної академії вибраний з тієї причини, що питання педагогічної 

спрямованості особливо актуальне при підготовці інженерів-педагогів, а дана 

академія є єдиним на Україні спеціалізованим вузом цього профілю і одноча-

сно методичним центром інженерної педагогіки на Україні. Перелік інжене-

рно-педагогічних спеціальностей академії приведений в таблиці 3.1. Крім то-

го, Українська інженерно-педагогічна академія визнана Міжнародним суспі-

льством інженерної педагогіки (IGIP) навчальним закладом, що відповідає 

вимогам підготовки європейських викладачів інженерних дисциплін (серти-

фікат UA~001), і на базі академії діє Український національний моніторинго-

вий комітет IGIP. Отже, досвід організації навчального процесу в академії 

може бути корисний іншим вузам. 

 

Таблиця 3.1 

Перелік інженерно-педагогічних спеціальностей 

Продовження таблиці 3.1 

Факультет Спеціальність 

Енергетичний  
електроенергетика 

економіка підприємств, маркетинг і менеджмент 

Машинобудівний 
метрологія, стандартизація і сертифікація в машинобуду-

ванні 
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Продовження таблиці 3.1 

Факультет Спеціальність 

технологія і устаткування автоматизованого виробництва 

в машинобудуванні і приладобудуванні 

експлуатація і ремонт промислового транспорту 

комп'ютерні технології машинобудівних виробництв 

Механіко-

технологічний 

технологія і устаткування зварювального виробництва 

металургія в машинобудуванні і приладобудуванні 

Електромеханіч-

ний 

автоматизовані системи управління промисловими уста-

новками 

електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і 

зв'язок 

комп'ютерні технології в управлінні і навчанні 

комп'ютерні мережі і системи 

Хіміко-

технологічний 

технологія текстильної і легкої промисловості 

дизайн одягу 

машини і апарати хімічних виробництв 

автоматизація технологічних процесів хімічних вироб-

ництв 

Гірський 

технологія і комплексна механізація видобутку корисних 

копалин 

економіка підприємств, маркетинг і менеджмент 

електромеханічне устаткування, автоматизація процесів 

видобутку корисних копалин 

комп'ютерні технології в управлінні і навчанні 

Електротехноло-

гічний 

основні процеси хімічних виробництв 

економіка підприємств, маркетинг і менеджмент 

комп'ютерні технології в управлінні і навчанні 

 

3.1.2. Професійна орієнтація студентів 

Для з'ясування факту, яка частка студентів інженерно-педагогічних спе-

ціальностей збирається працювати викладачами, було проведене анкетуван-

ня. Останнє проводилося з глобальною метою обґрунтування введення розді-

лу “Інформаційні технології навчання” при підготовці фахівців інженерно-

педагогічних спеціальностей. Анкетування проводилося в два етапи. На пер-

шому етапі воно проводилося серед студентів другого курсу інженерно-

педагогічних спеціальностей в 2001/2002 навч. року. При цьому передбача-

лося, що студенти другого курсу після вивчення інформатики протягом двох 

семестрів на першому курсі вже мають достатнє уявлення про цю дисциплі-

ну. Інтерес представляло з'ясувати, яким розділам інформатики хотіли б від-
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дати перевагу студенти як майбутні інженери-педагоги при подальшому її 

вивченні на другому курсі. Всього пройшло анкетування 142 студенти. Потім 

в 2004/2005 навч. року анкетування було проведене повторно в тих же акаде-

мічних групах студентів, тобто анкетувалися студенти 5 курсу. Анкетування 

пройшло 87 студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Було цікаво 

з'ясувати: як  змінилося відношення студентів до тих або інших розділів ін-

форматики і як змінилося відношення до майбутньої професії після 3-х років 

навчання у вузі.  

Для оброблення результатів анкетування всі студенти були розбиті на 

групи по різних ознаках. Процентні співвідношення груп студентів, що ціка-

влять нас, по відношенню до загальної кількості студентів, що пройшли анке-

тування, приводяться в табл. 3.2.  

 

Таблиця 3.2 

Процентні співвідношення між різними групами студентів 

№ Назва групи студентів 

% по відношенню до загаль-

ної кількості студентів 

2001/2002 н.р. 
2004/2005 

н.р. 

1 2 3 4 

1 Всі опитані студенти 100 100 

2 Студенти, які хотіли б працювати педаго-

гами за фахом після закінчення академії 
45,8 71,5 

3 Студенти, які хотіли б працювати викла-

дачами інформатики після закінчення 

академії 

4,2 7,5 

4 Студенти, які хотіли б працювати не за 

фахом після закінчення академії 
50 21 

5 Студенти, які хотіли б вивчати інформа-

ційні технології навчання 
16,4 25 

6 Студенти, які хотіли б вивчати інформа-

ційні технології навчання і які хотіли б 

працювати педагогами за фахом або ви-

кладачами інформатики 

29 49 

 

Для з'ясування переваг студентів було виділено наступні розділи інфор-

матики: 

I. “Традиційні” розділи інформатики: вивчення принципів функціону-

вання і архітектури комп'ютера; програмування на іншій (окрім вже вивчено-
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го) алгоритмічній мові; освоєння роботи з окремими інструментальними сис-

темами (редакторами текстів, базами даних тощо). 

II. Новий розділ – інформаційні технології навчання (ІТН). 

З таблиці можна зробити два висновки. Перший висновок: тільки поло-

вина студентів на другому курсі зацікавлена в отриманні педагогічних знань. 

А це значить, що, по-перше, є необхідність формувати професійну спрямова-

ність студентів, а по-друге, застосування трудомістких ЗРПС доцільно на 

старших курсах, де рівень мотивації значно вище (мотивованих студентів 

71,5 %). Другий висновок: відсоток студентів, що вважають за краще вивчати 

інформаційні технології, зріс за роки навчання до 25-49 %, причому щонай-

вищий відсоток (49 %) відповідає групі студентів, що вважають за краще 

працювати після закінчення академії викладачами. Отже, реалізація педагогі-

чної спрямованості комп'ютерними засобами має під собою міцну мотива-

ційну основу. 

3.2. Методика навчання саморегуляції навчально-

пізнавальної діяльності в процесі вивчення комп'ютерних 

технологій 

3.2.1. Початкові передумови 

У першому розділі було вказано, що одних з рівнів професійної спрямо-

ваності є введення в навчальні програми циклу дисциплін «Інформатика і 

комп'ютерні технології» розділу «Інформаційні технології навчання». Ви-

вчення такого розділу дозволяє не тільки формувати комп'ютерні знання і 

уміння, але і паралельно істотно розширити арсенал педагогічних знань і 

умінь, тобто реалізувати педагогічну спрямованість. Однієї з тем цього розді-

лу, реалізованого в навчальному процесі кафедри «Інформатики та комп'юте-

рних технологій» Української інженерно-педагогічної академії, є тема «Оці-

нка якості навчально-пізнавальної діяльності студентів на основі комп'ютер-

них технологій». По цій темі передбачені лекції і лабораторні роботи. Теоре-

тичні, методичні і практичні основи цього методу висловлені в монографії 

[49]. Нижче в цьому параграфі показано, як в процесі вивчення професіона-

льно-орієнтованого методу оцінки якості навчально-пізнавальної діяльності 

студенти паралельно формують уміння психічної саморегуляції цієї діяльнос-

ті з позиції підвищення якості навчання. 

Проблема підвищення якості навчання є актуальною для великого кон-

тингенту осіб, що навчаються: шкіл, що вчаться, коледжів; студентів вищих 

навчальних закладів; льотчиків і інших осіб, що проходять підготовку в тре-

нажерних центрах; операторів теплових і атомних станцій. Традиційні техно-

логії навчання, що навіть включають навчальні і контролюючі комп'ютерні 
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системи, мають один принциповий недолік: вони дають оцінку поточним 

знанням, але не можуть вказати, який чинник слід змінити, щоб підвищити 

якість навчання, тобто підвищити рівень знань і умінь або зменшити час на 

навчання. Підхід, що викладається нижче, дозволяє за рахунок включення 

мотивації і психічної саморегуляції учнів усунути вищеназваний недолік. 

3.2.2. Постановка задачі навчання студентів психічної 

саморегуляції якості своєї пізнавальної активності  

Вимагається побудувати таку систему навчання, яка задовольняє насту-

пним вимогам: 

1) має модель процесу навчання, критичну до характеристик учнів, харак-

теристик викладача і методів викладання; 

2) має програмний комплекс, що дозволяє прогнозувати якість пізнавальної 

активності (ПА) на основі характеристик п. ); 

3) реалізує інструктивний зворотний зв'язок і дозволяє включати механізми 

мотивації і психічної саморегуляції учнів для підвищення якості своєї 

ПА; при цьому саморегуляція повинна полягати в зміні самим учнями 

своїх особових характеристик. 

Основну ідею підвищення якості ПА на основі комп'ютерних технологій 

видно зі схеми рис. 3.1.  

 

Навчаний  Введення чинників, що 

впливають на якість ПА 

 

Коректування чинників 

Прикладна про-
грама, що здійс-

нює прогностичну 

оцінку якості ПА 

Отримання прогностичної оцінки 
якості ПА 

Саморегуляція 
якрсті ПА 

 
Рис. 3.1. Схема саморегуляції якості ПА на основі комп'ютерних технологій 

 

Для реалізації цієї схеми необхідно: 1) розробити дескриптивну модель 

процесу навчання; 2) виділити вхідні параметри моделі; тобто чинники, що 

найістотніше впливають на якість ПА; 3) визначити вигляд і шкалу обчис-

лення вихідного параметра моделі; 4) вибрати метод моделювання пізнаваль-

ної діяльності, що дозволяє здійснювати психічну саморегуляцію діяльності 

на основі комп'ютерних технологій. 

При рішенні вищеназваних задач учень може проводити два експериме-

нти: 1) підбирати рівні своїх особистих якостей, щоб при незмінних характе-

ристиках педагога (або навчальних програм) мати якнайкращий результат 

навчання; 2) підбирати параметри викладання при реальних своїх парамет-

рах, які давали б якнайкращий результат навчання. Обидва ці експерименту 
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реалізують по суті педагогічну спрямованість навчального процесу засобами 

комп'ютерних технологій. 

3.2.3. Методи дослідження 

Дослідження складається з чотирьох підготовчих етапів і етапу моделю-

вання. 

Етап 1. Розробка дескриптивної моделі процесу навчання 

Як дескриптивна модель пропонується регресійна залежність вигляду 

 

 mn yyyxxxFZ ,...,;,...,,  2121 , (3.1) 

 

де Z – оцінка якості ПА; ix  - характеристики учня, ni ,1 , n – їх кількість; 

jy  - характеристики педагога і методів викладання, mj ,1 , m – їх кіль-

кість; F – деяка функція. 

Вибір виду функції може визначатися апріорними знаннями математич-

ної форми відносин, інтуїцією дослідника, можливістю самоорганізації моде-

лі (3.1). 

Етап 2. Пошук вхідних параметрів моделі 

Цей етап виконується в два кроки. На першому кроці визначається поте-

нційна безліч вхідних параметрів ix  ( ni ,1 ) і jy  ( mj ,1 ). На друго-

му кроці потенційні параметри ранжуються відповідно їх мірі інформативно-

сті і відкидаються менш інформативні. Розглянемо кожний з них. 

Крок 1. На підставі багатократного анкетування студентів, що вивчають 

інформатику, виділено наступні параметри: 

 параметри учнів: 1x  - середній бал в атестаті про середню освіту; 2x  - 

оцінка по інформатиці в атестаті; 3x  - оцінка по математиці в атестаті; 4x  

- рівень вивчення в школі видів алгоритмів, машинних програм і програм-

них засобів; 5x  - самооцінка студентом своїх знань по інформатиці в об'є-

мі шкільної програми; 6x  - рівень сумлінності і старанності; 7x  - рівень 

акуратності; 8x  - рівень посидючості; 9x  - рівень уважності; 10x  - рівень 

цілеспрямованості; 11x  - рівень мотивації навчання; 12x  - особливості па-

м'яті; 13x  - тип мислення; 14x  - рівень зосередженості; 

 параметри педагога, методів і прийомів його викладання: 1y  - оцінка сти-

лю викладання; 2y  - оцінка кількості видів контролів, що проводяться; 3y  - 

рівень контролів, що проводяться; 4y  - оцінка доступності викладання; 5y  - 
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оцінка кількості прикладів під час пояснення нового матеріалу, що наво-

дяться; 6y - оцінка наочності викладання; 7y - рівень пояснення перед поча-

тком лабораторної роботи; 8y - рівень рекомендації студентам використо-

вування методичної літератури;  9y - рівень управління виконанням лабора-

торної роботи; 10y - оцінка ступеня зв'язку між лекціями і лабораторними 

роботами. 

Крок 2. Для оцінки інформативності вхідних параметрів використову-

ється спеціально розроблений метод інформаційно-логічного аналізу, засно-

ваний на статистиках Шенона [50, 51]. Назвемо явищем Z значення визнача-

льного показника якості ПА, а інформативністю чинника X (або У) – кількість 

інформації, що міститься в чиннику про явище. Надалі будь-який чинник по-

значатимемо через X. Тоді мірою інформативності Г(Z/X) служитиме вираз 

 

Г(Z/X)= H(Z)+ H(X) – H(Z,X), (3.2) 

 

де H(Z), H(X), H(Z,X) – відповідно ентропія явища, чинника і сумісна (явища і 

чинника). 

Для обчислення Г(Z/X) потрібно знати: p(xi) – вірогідність появи чинни-

ка xi з певним значенням; p(zj) – вірогідність появи явища zj; p(xi,zj) – умовну 

вірогідність появи zj за наявності xi. Необхідні розрахункові залежності і 

практика використовування методу інформаційно-логічного аналізу вислов-

лені в [50, 51]. 

Для прикладу можна вказати, що серед вищеназваних чинників ix  най-

більш інформативними виявилися: 1x  - середній бал в атестаті про середню 

освіту (Г(Z/X)=0,855); 2x  - оцінка по інформатиці в атестаті (Г(Z/X)=0,48); 

3x  - оцінка по математиці в атестаті (Г(Z/X)=0,48). Якнайменше інформатив-

ними виявилися чинники 7x  - акуратність (Г(Z/X) =0,004) та 14x  - зосере-

дженості (Г(Z/X) =0,13). 

Етап 3. Вибір вигляду і шкали числення вихідного параметра моделі 

В якості визначального показника якості ПА, тобто вихідного параметра, 

можуть бути прийняті: а) сума балів, що нараховуються за правилами моду-

льно-рейтингової системи за виконання тих або інших завдань; б) оцінка, що 

виставляється викладачем (або програмою) за сеанс навчання і вимірювана за 

номінальною шкалою; в) оцінка, що виставляється викладачем в нечітких те-

рмах {“високий”, “вище середнього”, “середній”, “нижче середнього”, “низь-

кий”} і проектована на номінальну шкалу за допомогою функцій приналеж-

ності Заде [52]. 
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Етап 4. Вибір методу моделювання пізнавальної діяльності 

Для моделювання пізнавальної діяльності на основі формули (3.1) виб-

раний спеціальний метод регресійного аналізу – метод групового урахування 

аргументів (МГУА) [53]. Метод засновано на принципі самоорганізації моде-

лі. Метод має дві принципові переваги: 1) автоматично відсіває неістотні па-

раметри (властивість самоорганізації); 2) вимагає меншу кількість статистич-

ної інформації в порівнянні із стандартними регресійними методами. Ідея ме-

тоду полягає у тому, що здійснюється цілеспрямований перебір структур мо-

делей, що поступово ускладнюються, і їх відбір по ряду доцільних критеріїв. 

Людина (автор моделі) указує тільки загальні критерії вибору і список мож-

ливих змінних, узятий з великим запасом. Машина сама вибирає найефектив-

нішу безліч вхідних змінних. Згідно принципу самоорганізації, при поступо-

вому ускладненні структури моделі значення деякого заданого зовнішнього 

критерію спочатку зменшується, а потім зростає, тобто є мінімум критерію, 

відповідний моделі оптимальної складності.  

Для випадку ПА самоорганізація моделей, лежача в основі МГУА, до-

зволяє побудувати регресійну залежність вигляду (3.1), в якій оцінка Z зале-

жатиме тільки від параметрів ix , що істотним чином впливають на резуль-

тат пізнавальної діяльності студентів. 

3.2.4. Результати 

Розроблено програмний комплекс, що реалізовує МГУА, і технологію 

саморегуляції пізнавальної активності на основі комп'ютерних технологій. 

Технологія використана у вищому навчальному закладі при комп'ютерній пі-

дготовці студентів (50 чоловік). Як параметри ix  були використані 141 xx  , 

перераховані в підрозділі 3.2.3. Рівні (значення) параметрів встановлювали 

для себе самі студенти за допомогою спеціальної анкети. У якості jz  брала-

ся сума балів, одержана за минулий період навчання за виконання окремих 

завдань. Студенти виконували два сеанси моделювання: 1) підбирали такі рі-

вні своїх особистих якостей ix , які давали б якнайкращий результат навчан-

ня; 2) підбирали такі рівні параметрів викладання jy , які давали б якнайк-

ращий результат. Експертна оцінка результатів саморегуляції пізнавальної 

активності показала: 

 точність прогностичної оцінки на основі МГУА складає 86 %; 

 точність прогностичної оцінки на базі нечіткої логіки складає 80 %; 

 59 % експертів вважають методи в рівній мірі ефективними; думки ін-

ших щодо переважної ефективності того або іншого методу розділилися 

порівну. 
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3.2.5. Психолого-педагогічні умови підвищення ефективності 

методу саморегуляції пізнавальної активності 

Для того, щоб студенти здійснювали саморегуляцію навчально-

пізнавальної діяльності, необхідна певна мотивація. В даний час існує ряд те-

орій мотивації, положення яких можуть бути враховані з метою підвищення 

ефективності методу саморегуляції пізнавальної активності і, тим самим, по-

глиблення педагогічної спрямованості навчального процесу. Нас цікавити-

муть дві теорії: теорія створення цілей (англ. Goal-Setting Theory) і теорія 

стрічних потреб (англ. Contrary Needs Theory) [54]. Розглянемо деякі поло-

ження цих теорій стосовно вищевикладеного методу.  

Передумовою теорії створення цілей було бажання дослідників краще 

зрозуміти пізнавальні чинники, які впливають на успіх. Успіх створення ці-

лей  в мотиваційному виконанні залежить від встановлення цілей, які мають 

відповідні атрибути або характеристики. Цілі повинні бути специфічними і 

вимірними, складними, але такими, які можна досягти, доречними по відно-

шенню до основної діяльності і обмеженими в часі, тобто вимагати певного 

періоду часу, впродовж якого мета повинна бути досягнута. 

При постановці цілей зовнішнє середовище (або організатор цілеспря-

мованої поведінки) повинні виходити з можливості позитивної відповіді на 

питання:  

 чи можу я досягти мети? 

 якщо я досягну, що я з цього матиму? 

 чи є потенційні нагороди? 

Стосовно навчального процесу відповіді на ці питання потенційно міс-

тяться в модульно-рейтинговій системі (МРС) організації цього процесу. Іс-

нує багато форм МРС організації навчального процесу [55]. З них найміцні-

шу мотиваційну основу мають ті форми, які передбачають прямий зв'язок між 

майбутньою посадою і рейтингом студента. Докладніше дослідження цілепо-

лягання в навчанні приводить до проблеми навчання на основі стандарту 

компетентності [56, 57] і є предметом іншого дослідження. 

Теорія стрічних потреб є своєрідним викликом теорії ієрархії потреб, те-

орії існування, відносин і зростання і двофакторної теорії, які розглядають 

певні потреби як невід'ємну частину людської натури. Тому дамо коротку ха-

рактеристику всім цим теоріям. 

Теорія ієрархії (англ. Hierarchy of Needs Theory) – одна з широко найві-

доміших теорій, яка розроблена психологом Абрамом Маслоу. Суть її поля-

гає у тому, що кожен працівник має потреби, які задовольняються в результа-

ті його роботи, причому у міру насичення одних потреб обов'язково виника-

ють нові. А. Маслоу дав класифікацію всіх потреб людини і зобразив їх у ви-

гляді піраміди (ієрархії): 1) фізіологічні потреби (голод, статева незадоволе-

ність, необхідність мати житло тощо); 2) потреби безпеки (прагнення захис-
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тити себе від загроз і насильства); 3) потреби в любові і спілкуванні з людьми 

(іноді їх називають соціальними потребами); 4) потреби в шані; 5) потреби в 

активності (наповнення життя активними діями, прагнення проявити себе 

повною мірою). Відповідно до теорії А. Маслоу першими потребами людини 

є ті, які пов'язані з його виживанням. Інакше кажучи, люди перш за все кон-

центрують увагу на основних фізіологічних потребах, таких як їжа, вода і 

притулок до тих пір, поки не випробують упевненість, що вони задовольня-

ються.  

Критикуючи теорію ієрархії потреб Маслоу, дослідник мотивації Клей-

тон Алдерфер запропонував альтернативу: з комбінації п'яти потреб Маслоу 

він створив три рівні потреби: існування, відносин і зростання. Потреби існу-

вання (англ. Existense Needs) включають різні форми матеріальних і фізіоло-

гічних бажань, таких як їжа і вода, а також оплата, привілеї, умови роботи. 

Потреби відносин (англ. Relatedness Needs) торкаються зв'язків індивіда з ва-

жливими для нього людьми: з сім'єю, друзями, робочими групами, професій-

ними групами. Потреби зростання передбачають кмітливість і нововведення 

разом з бажанням мати продуктивний вплив на оточення. 

Двофакторна теорія мотивації Фредеріка Херцберга (англ. Two-Factor 

Theory) виходить з того, що всі люди відчувають себе задоволеними і сильно 

мотивованими або розчарованими і невмотивованими. Коли бухгалтери і ін-

женери описували мотиваційні  ситуації, то вони називали такі чинники як 

сама робота і відчуття задоволення від досягнутого. Херцберг назвав ці чин-

ники мотиваторами, відзначивши, що вони, головним чином, належать до іс-

тоти роботи. З другого боку, коли фахівці говорили про ситуації, в яких вони 

відчували себе невмотивованими, вони детально перераховували інші чинни-

ки, такі як незадовільні умови роботи і керівництво. Херцберг назвав ці чин-

ники гігієнічними, указуючи, що вони в більшій мірі пов'язані з робочим се-

редовищем. На основі цих результатів Херцберг сформулював двофакторну 

теорію мотивації, яка стверджує, що потенційні винагороди складаються з 

двох категорій: гігієнічних чинників і мотиваторів, які мають істотно різне 

значення для мотивації службовця. 

Автор теорії стрічних потреб психолог Девід Макклелленд запропонував 

іншу перспективну теорію придбаних потреб, яка стверджує, що потреби лю-

дей отримуються і вивчаються на основі їх життєвого досвіду. Хоча такі пот-

реби є продуктом різних умов, впливу яких ми піддаємося, іноді навіть спе-

цифічна подія може істотним чином вплинути на індивіда. 

Макклелленд вивчав головним чином три потреби: досягнення, приєд-

нання і влада. З позиції предмету дослідження нас цікавлять потреби в досяг-

ненні: бажання виконувати складні задачі і досягати стандарту високої якості 

роботи. Люди з високою потребою в досягненні шукають конкурентні ситуа-

ції, в яких вони можуть досягти результатів через їх власні зусилля і одержа-
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ти відносно швидку віддачу. Їм подобаються проблеми, які вимагають нових 

рішень. Високий рівень потреби в досягненні у людей може бути цінним 

джерелом кмітливості і нових ідей в організації. 

Стосовно навчального процесу з теорії стрічних потреб можна викорис-

товувати положення про наявність у студентів потреби в досягненні. Цю пот-

ребу слід визначити як потребу заробити вищу оцінку на кожному занятті, 

вищий рейтинг по предмету в кожному семестрі, вищий рейтинг по предмету 

за період навчання. Якщо слідувати правилу 20/80, то близько 20 % студентів 

мають високий рівень потреби в досягненні високих оцінок і рейтингів, що 

може бути цінним джерелом підвищення якості навчання. Для реалізації пот-

реби в досягненні необхідно забезпечити мотиваційний і інструктивний зво-

ротний зв'язок між студентом і навчальним середовищем: студент повинен 

знати конкретну мету і бачити, як змінюється оцінка його знань і умінь із збі-

льшенням його пізнавальних зусиль. 

Покажемо на конкретному прикладі реалізацію мотиваційного і інстру-

ктивного зворотного зв'язку для забезпечення потреби студентів в досягненні 

високих навчальних результатів. На кафедрі «Інформатики та комп'ютерних 

технологій» Української інженерно-педагогічної академії прийнята модуль-

но-рейтингова система організації навчального процесу. У її основі лежить 

облік поточної успішності студентів і розрахунок рейтингу. Як семестровий 

рейтинг по дисципліні прийнято сумарний бал, одержаний за наслідками 

МРС. Рейтинг обчислюється по такій формулі:   
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де АКi - оцінка студента по i-ому академічному контролю (контроль знань в 

кінці лекції з перевірки засвоєння лекційного матеріалу), 

kАК - кількість аудиторних контролів,  

ДЗi - оцінка по i-ому домашньому завданню (завданню, видаваному сту-

денту для самостійної роботи, і виконуваному їм у вільний від за-

нять час), 

kДЗ - кількість домашніх завдань,  

КГi (коефіцієнт готовності) – оцінка студента по i-ій лабораторній роботі, 

kКГ – кількість лабораторних робіт. 

Оцінки виставляються за п’ятибальною шкалою: 0, 2, 3, 4, 5. Оцінка 0 

виставляється у разі появи подій, що враховуються як відхилення від навча-

льного графіка. Розглянемо зміст можливих подій. 

Подія “Пропуск лекції”. Пропуск лекції підлягає обліку тільки в тому 

випадку, якщо на лекції проводився аудиторний контроль (АК). Наприклад, в 

обстеженому потоці кількість врахованих лекцій (аудиторних контролів) - kАК 
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рівно 5. Дана подія характеризується відсутністю оцінки по АК, тобто відпо-

відне АКi=0. 

Подія “Пропуск або невиконання лабораторної роботи”. Обліку підля-

гали лише ті лабораторні роботи, за виконання яких була передбачена оцінка, 

що позначається як коефіцієнт готовності КГ; їх кількість в обстеженому по-

тоці kКГ = 4. Дана подія характеризується тим, що студент або пропустив ла-

бораторну роботу, або не виконав завдання за відведений час. У обох випад-

ках відповідне КГi = 0. 

Подія “Кількість несвоєчасно виконаних домашніх завдань”. У дослі-

джуваний період навчання студенти повинні були виконати 7 домашніх за-

вдань (завдань для самостійної роботи), тобто kДЗ = 7. Невчасним виконан-

ням домашнього завдання вважалася здача його через 10 днів і пізніше після 

відведеного тимчасового терміну. У разі настання даної події воно оцінюва-

лося нижчим балом або вважалося рівним 0 у випадку нездачі. 

Всі оцінки заносяться в базу даних, сформовану засобами Microsoft 

Excel. На підставі оцінок після кожного оновлення обчислюється і виводить-

ся поточний рейтинг. Приклад бланка успішності приведений в табл. 3.3.  

 

Таблиця 3.3 

Фрагмент бланка обліку успішності 

АК КГ АК КГ КГ КГ АК КГ КГ КГ

5.10 18.10. 19.10 21.09 29.09 5.10 Дата
Оцен-

ка
Дата

Оцен-

ка
16.11. 16.11 30.11 Дата

Оцен-

ка
Дата

Оцен-

ка

1 Аристова С.Е. 4 3 3 4 5 5 26.9 5 13.10 5 4,3 34 2 5 4 4 15.12 4 15.11 5 4,0 24

2 Баерздорф Ю.В. 3 3 3 5 5 5 1.10 5 16.10 5 4,3 34 2 5 4 4 12..12 4 28.11 5 4,0 24

3 Батура Н.С. 3 0 0 5 4 5 1.10 5 16.10 5 3,4 27 2 4 4 4 12.12 3 13.12 4 3,5 21

4 Бурлака К.В. 3 3 3 0 5 5 1.10 5 18.10 5 3,6 29 2 4 4 4 0 0 2,3 14

5 Глушко Н.А. 4 3 3 5 5 5 1.10 5 10.10 5 4,4 35 2 5 4 5 6.12 5 20.11 5 4,3 26

6 Головко И.В. 3 4 3 0 5 5 26.9 5 16.10 5 3,8 30 5 5 4 5 6.12 4 27.11 5 4,7 28

7 Давыдова О.Н. 4 4 3 5 5 4 1.10 5 29.10 3 4,1 33 5 5 5 4 5.12 5 15.11 5 4,8 29

8 Дерий А.А. 4 3 3 5 5 5 1.10 5 15.10 5 4,4 35 5 5 4 4 12.12 3 15.11 5 4,3 26

9 Докукина О.С. 3 5 3 5 5 5 28.9 5 10.10 5 4,5 36 5 5 5 5 6.12 5 2.11 5 5,0 30

10 Жердецкая Ю.В. 3 3 3 5 5 5 1.10 5 16.10 5 4,3 34 5 5 4 5 5.12 5 27.11 5 4,8 29

11 Жмурко Л.Г. 4 4 3 5 5 5 26.9 5 16.10 5 4,5 36 5 5 4 5 6.12 5 30.10 5 4,8 29

12 Исаченко М.А. 5 4 3 5 5 4 1.10 5 13.10 5 4,5 36 3 5 4 5 6.12 5 15.11 5 4,5 27

№ 

п/п

Фамилия, 

инициалы
ДЗ 1.1 (21.09) ДЗ 1.2 (21.09)

Рей-

тинг

ДЗ 2.1 (2.11)

Модуль 1

СР. 

балл

СР. 

балл

Модуль 2

ДЗ 2.2 (12.11)

Рей-

тинг

 
 

Виходячи з теорії створення цілей, необхідно сформувати пізнавальні 

чинники, які впливають на успіх (забезпечити мотиваційний зворотний зв'я-

зок). У даній МРС такими чинниками є наперед встановлені і доведені до 

студентів значення рейтингів для отримання «автоматом» заліку і іспиту (ди-

ференційовано для кожної оцінки). Студенти на будь-якому занятті можуть 

ознайомитися з результатами своєї навчальної діяльності на екрані або на ро-
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здруку (забезпечується інструктивний зворотний зв'язок) і скоректувати 

свою навчальну поведінку на основі своїх уявлень або використовуючи ви-

щеописану модель. 

3.3. Реалізація діяльністного підходу при вивченні 

інформаційних технологій 

3.3.1. Початкові передумови 

У параграфі 2.4 було вказано, що однієї із задач проектування і організа-

ції навчального процесу є розробка засобів і методики формування мотивації 

навчання (табл. 2.4), а діяльністний підхід до вивчення інформаційних техно-

логій є одним з таких засобів. У когнітивній психології діяльністним підхо-

дом до навчання називають таку сукупність методів досліджень, коли  проце-

си навчально-пізнавальної діяльності досліджуються і конструюються в єд-

ності із змістом діяльності, для якої готується студент. 

У даному параграфі розглядається навчально-пізнавальна діяльність сту-

дентів інженерно-педагогічних спеціальностей при вивченні офісних інфор-

маційних технологій (ІТ). Під останніми розуміються технології, засновані на 

використовуванні текстового процесора Word, табличного процесора Excel, 

СУБД Access, майстра презентацій PowerPoint. 

Основним видом занять по вивченню офісних ІТ є лабораторні роботи. 

Відомі наступні методики проведення лабораторних робіт по вивченню ін-

формаційних технологій (у дужках приводяться їх умовні назви за ключови-

ми словами): 

1) лектор на лекції висловлює основні поняття, структуру, функціональні 

можливості програмного засобу, а студенти на лабораторних роботах, ко-

ристуючись конспектом, самостійно, методом «проб і помилок» освою-

ють цей програмний засіб (методика «Конспект»); 

2) викладач на лабораторній роботі пояснює послідовність дій, а студенти 

покроково їх виконують (методика «По команді»); 

3) на лабораторних роботах використовуються друкарські методичні вказів-

ки, що містять загальні положення по виконанню роботи, і викладач ре-

гулярно їх роз'яснює студентам (методика «Ідея + роз'яснення»); 

4) на лабораторних роботах використовуються друкарські методичні вказів-

ки, що містять докладні інструкції на рівні дій для кожної функції діяль-

ності в стереотипній задачі (методика «Діяльність»); 

5) на лабораторних роботах використовуються електронні методичні вказів-

ки (МУ), що містять загальні положення по виконанню роботи; МУ виво-

дяться на екран за бажанням студента клацанням на імені файлу в рядку 

стану; викладач регулярно їх роз'яснює студентам (методика «Файл + 

роз'яснення»); 
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6) на лабораторних роботах використовуються електронні методичні вказів-

ки, що містять докладні інструкції на рівні дій для кожної функції діяль-

ності в стереотипній задачі; МУ виводяться на екран за бажанням студен-

та клацанням на імені файлу в рядку стану (методика «Електронна ін-

струкція»); 

7) на лабораторних роботах використовуються електронні методичні вказів-

ки (МУ), які постійно присутні на екрані в спеціальному вікні одночасно з 

програмним засобом в іншому вікні (методика «Вікно для роботи – вікно 

з вказівками»); 

8) лабораторна робота проводиться в мережі; викладач з свого комп'ютера 

дає фронтальні вказівки студентам (методика «Мережа + команди»); 

9) на лабораторних роботах використовуються електронні методичні вказів-

ки, що містять загальні положення по виконанню роботи; МУ виводяться 

на екран за бажанням студента клацанням на імені файлу в рядку стану; 

МУ мають по тексту гіперпосилання, і студенти можуть одержати доклад-

ну консультацію у разі труднощів без звернення до викладача (методика 

«Діяльність + гіперпосилання»). 

Для зручності аналізу тут описані тільки найхарактерніші методики про-

ведення лабораторних робіт, хоча існують і інші змішані методики. Порівня-

льний психолого-педагогічний аналіз цих методик буде предметом іншої ро-

боти, тут же аналізується тільки методика діяльністного підходу (методика 

«Діяльність» або методика «Діяльність + гіперпосилання») як найефектив-

ніша методика проведення лабораторних робіт, що забезпечує до того ж пе-

дагогічну спрямованість навчального процесу. 

3.3.2. Методи досліджень 

3.3.2.1. Суть діяльністного підходу до навчання. Сформулюємо три 

базові твердження: 

А. На кожному занятті навчально-пізнавальна діяльність студентів повинна 

бути орієнтована на формування знань і умінь, необхідних для виконання 

конкретного функціонального елементу майбутньої діяльності. 

Б. Сформованістю умінь (навченістю) називатимемо уміння студента викону-

вати всі елементи діяльності, що вимагаються на даному рівні діяльності. 

В. Під діяльністю взагалі розумітимемо діяльність, для якої готується майбу-

тній фахівець. 

Розглянемо елементи діяльності. Для цього приймемо наступну ієрархію 

структурних елементів (рівнів) діяльності (позначення прийняті по [58]): 

 

R O F T A    , 
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де А (activity) – вся діяльність, властива тим посадам, для яких готується фа-

хівець;  

Т (task) – безліч задач управління;  

F (function) – безліч функцій фахівця в даній задачі;  

О (operation) – множина елементарних технологічних операцій;  

R (run) – безліч простих дій. 

Роботу фахівця на кожному з рівнів діяльності розглядатимемо як суку-

пність двох процесів: 

ідентифікації (identification) – вибір фахівцем конкретного елементу (за-

дачі, функції, операції, дії) для виконання; 

реалізація (realization) – виконання вибраного елементу. 

Визначимо, як будується дана ієрархія рівнів діяльності. 

1. Відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльнос-

ті визначаються професійне призначення і умови використовування фахівця: 

галузь, професійна назва робіт і назви первинних посад. 

2. З урахуванням досвіду підготовки фахівців даного напряму, вимог з 

боку моделей діяльності, кваліфікаційних характеристик посад формується 

повний перелік об'єктів або предметів діяльності. На їх основі встановлюєть-

ся структура професійної діяльності, що включає: 

 предмет праці (матеріал, механізм, людина тощо); 

 засоби праці (машини, механізми, інші знаряддя праці); 

 процедури праці (технологія, спосіб діяльності, організація тощо); 

 умови, в яких проходить робота фахівця. 

3. На підставі аналізу процедур діяльності в структурі праці встановлю-

ється перелік виробничих функцій у вигляді переліку: дослідницькі, інженер-

ні, прогностичні, навчальні, комунікативні тощо. 

4. Для кожної виробничої функції встановлюється перелік типових задач 

діяльності. Вони бувають трьох видів: професійні, соціально-виробничі і со-

ціально-побутові. 

5. Кожна задача діяльності з цих трьох видів, у свою чергу, класифіку-

ється на стереотипні, діагностичні і евристичні. 

6. На підставі аналізу змісту типових задач діяльності, їх класу (стерео-

типна, діагностична, евристична) формується система умінь, необхідних для 

вирішення задачі, і опорних знань. При формуванні умінь враховується хара-

ктер предмету або знаряддя праці і спосіб виконання дії (виявляються уміння 

наочно-практичні, наочно-розумові, знаково-практичні і знаково-розумові).  

7. Для кожного уміння встановлюється рівень його сформованості: ви-

конання з опорою на матеріальні носії інформації; з опорою на постійний ро-

зумовий контроль; автоматичне виконання (навики). 

Виходячи з цього алгоритму структурні елементи діяльності можна уто-

чнити таким чином: 
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- рівень А (вся діяльність) – це безліч виробничих функцій (п. 3); 

- рівень Т (задачі) – це п.п. 4-5; 

- рівні F (функції), О (операції), R (дії) – це п. 6. 

3.3.2.2. Основна теза. Основна теза побудови лабораторних робіт, що 

спирається на діяльністний підхід, наступна: 

1. Лабораторна робота повинна бути присвячена не вивченню можливостей 

програмного засобу, а формуванню умінь виконувати певні функції в кон-

кретній задачі діяльності або вирішувати конкретну задачу діяльності. 

2. Навчальні цілі заняття потрібно формулювати у вигляді умінь, які можуть 

бути засобами поточного контролю, що діагностуються. 

3. Мотивація заняття повинна створюватися шляхом пояснення місця умінь, 

що придбаваються, в структурі майбутньої діяльності фахівця. 

4. Проміжні завдання лабораторної роботи повинні бути тестами на перевір-

ку сформованості конкретних умінь виконувати дії або виконувати певні 

функції в конкретній задачі діяльності. 

5. Підсумкове завдання лабораторної роботи повинне бути тестом на переві-

рку сформованості умінь вирішувати конкретну задачу (задачі) діяльності. 

Загальне уявлення про структуру умінь, що формуються лабораторними 

роботами, що спираються на діяльністний підхід, дає рис. 3.2.  

Схематичне представлення навчальної діяльності, здійснюваної в проце-

сі виконання таких робіт, було дане раніше на рис. 2.1. Розглянемо детально 

кожен етап, вказаний на цьому рисунку. 
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Рис. 3.2. Рівні формування умінь 
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3.3.3. Результати 

3.3.3.1. Вступно-мотиваційний етап. При діяльністному підході ство-

рення проблемної ситуації досягається дуже легко: достатньо назвати задачі 

майбутньої професійної діяльності. Для прикладу приведемо опис проблем-

ної ситуації, приведений в МУ до лабораторної роботи «Формування почат-

кових умінь роботи з текстовим процесором Word». 

1. Ви – викладач, що починає, і Вам необхідно підготувати на комп'ютері 

план відкритої лекції і передати його в навчальну частину. Згідно кла-

сифікації комп'ютерних текстів план лекції (як документ) відноситься 

до прозаїчних текстів (ситуація 1 «ПІДГОТОВКА ПРОСТОГО ТЕКС-

ТУ»). 

2. Докладний план виявився великим, Ви не встигли його закінчити. Вам 

потрібно перервати роботу. Для того, щоб текст не пропав, необхідно 

сьогодні записати набраний фрагмент тексту на диск (зберегти в пам'я-

ті) і завтра знову його викликати для продовження набору (ситуація 2 

«ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕКСТУ»). 

3. У міру підготовки тексту лекції виникла необхідність певний навчаль-

ний матеріал представити в табличній формі. Згідно класифікації текс-

тів табличні форми відносяться до табличних текстів (ситуація 3 «ПІ-

ДГОТОВКА ТАБЛИЦІ»). 

4. Вам необхідно підготувати повний текст відкритої лекції, в якій багато 

математичних формул. І в цьому випадку текстовий процесор Word 

стане вам прекрасним помічником. По класифікації назвемо текст з фо-

рмулами науковим текстом (ситуація 4 «НАПИСАННЯ ФОРМУЛ»). 

5. Ви вже навчилися набирати прозаїчний, науковий і табличний тексти, 

умієте їх зберігати. І одного разу, редагуючи дидактичний проект за-

няття, побачили логічну неузгодженість проекту і вирішили перестави-

ти місцями фрагменти тексту. Якби це був паперовий документ, Ви б 

узяли ножиці і клей, ну а на комп'ютері для цього потрібно працювати з 

блоками (фрагментами) тексту (ситуація 5 «РІЖ І КЛЕЙ»). 

6. Виникла термінова робота – підготовка річного звіту кафедри. Всі спів-

робітники кафедри набирають різні розділи на своїх машинах, запису-

ють на дискети у вигляді окремих файлів і дають Вам. Завідувач кафед-

рою «стоїть над душею»: швидше, швидше! Вам треба зібрати звіт з 

окремих частин (ситуація 6 «ЗБІРКА ДОКУМЕНТА»). 

Приведені ситуації достатньо повно охоплюють можливі випадки діло-

водства. По рівню діяльності кожна ситуація відповідає функції діяльності, а 

їх сукупність - задачі з ім'ям «Комп'ютерна підготовка документів». Перера-

ховані ситуації добре розуміються студентами, вони відразу розуміють цілі 

лабораторної роботи і план навчання, тому у них є внутрішній мотив оволо-

діти інформаційними технологіями, що вивчаються. Навчальну діяльність 



 

78 
 

студента можна охарактеризувати як старанну (по класифікації, описаній в 

[59]). Характер навчальних дій студента – репродуктивний, формуються 

знання-знайомства. 

Другий приклад побудови ввідно-мотиваційного етапу. При виконанні 

лабораторної роботи «Формування початкових умінь роботи з майстром пре-

зентацій PowerPoint» мотивація студента формується шляхом викладу насту-

пних ситуацій: 

1. Вам доручили підготувати презентацію своєї доповіді з використанням 

засобів широкоформатної проекції (проектора і екрану). Для цього пот-

рібно підготувати на плівці демонстраційний матеріал (ситуація 1 «ПІ-

ДГОТОВКА СТАТИЧНИХ СЛАЙДІВ»). 

2. На кафедрі з'явилися засоби комп'ютерної презентації, і тепер є можли-

вість використовувати при підготовці слайдів ефекти анімації і мульти-

плікації (ситуація 2 «ПІДГОТОВКА ДИНАМІЧНИХ СЛАЙДІВ І ЇХ 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ»). 

3.3.3.2. Операційно-пізнавальний етап. На цьому етапі студент взнає, 

які уміння на рівні дій і функцій діяльності він повинен придбати. Напри-

клад, при виконанні лабораторної роботи «Вивчення графічних можливостей 

текстового процесора Word» студент повинен придбати наступні знаково-

практичні і знаково-розумові уміння на рівні дій:  

 включати панель Малювання; 

 користуватися кнопками панелі Малювання; 

 використовувати команди автофігури з панелі Малювання для зображен-

ня схеми алгоритму; 

 редагувати схему алгоритму; 

 вирівнювати схему щодо сторінки; 

 задавати властивості автофігури для різного зображення схеми алгоритму; 

 виділяти фрагменти схеми; 

 Групувати і Розгрупувати створені фрагменти схеми; 

 вставляти текст в блоки схеми; 

 нумерувати блоки схеми; 

 переміщати елементи схеми як об'єкти по екрану; 

 художньо оформити схему алгоритму. 

Формування умінь здійснюється таким чином: студенту пропонується 

таблична інструкція, в якій він бачить послідовність дій, згрупованих у фун-

кції діяльності, і очікуваний результат при правильному виконанні. В кінці 

таблиці для деяких функцій є довідка з аналізом найпоширеніших помилок. 

При першому виконанні табличних інструкцій навчальну діяльність студента 

можна охарактеризувати як старанну. Характер навчальних дій студента - 

репродуктивний, формуються знання-знайомства. При виконанні подальших 
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однотипних інструкцій навчальну діяльність студента можна охарактеризува-

ти як репродуктивну, оскільки студент осмислено відтворює дії за зразком з 

жорстко регламентованим орієнтуванням. Характер навчальних дій студента 

– також репродуктивний, формуються знання-копії (також по класифікації 

[59]). 

Поточний самоконтроль сформованості умінь здійснюється шляхом ви-

конання проміжних завдань. Поточна оцінка сформованості умінь здійсню-

ється шляхом підрахунку числа правильно виконаних умінь на рівні дій. Об-

лік сформованості умінь здійснюється студентом шляхом ведення таблиці 

«Мої результати» в зошиті і на екрані. На цьому етапі характер навчальних 

дій студента – продуктивно-практичний: студент виконує самостійні дії в 

межах одного кроку інструкції (однієї функції діяльності), аналізує шляхи 

виконання завдання по інструкції педагога, формулює висновки про їх пра-

вильність. Характер навчальної діяльності студента можна віднести до ре-

продукційно-продуктивного вигляду (по іншій термінології – до продуктив-

ного з допомогою), при цьому формуються знання-уміння.  

Другий приклад побудови операційно-пізнавального етапу. При вико-

нанні лабораторної роботи «Формування початкових умінь роботи з майст-

ром презентацій PowerPoint» студент повинен придбати наступні уміння ви-

конувати функції діяльності і дії: 

1. Уміння підготувати слайд із статичними елементами (статичний слайд): 

 уміння запустити MS PowerPoint; 

 уміння створити титульний слайд;  

 уміння вибрати фон слайду; 

 уміння розмістити напис на слайді; 

 уміння змінити тип, розмір і колір шрифту напису; 

 уміння оформити напис на слайді з використанням шаблонів; 

 уміння вставляти в слайд картинки з галереї MS ClipArt; 

 уміння змінювати місцеположення, розміри і число вставлених картинок. 

2. Уміння створювати слайди з динамічними об'єктами: 

 уміння використовувати ефекти анімації; 

 уміння створювати ефект мультиплікації. 

3. Уміння додати, вставити в комплект, видалити з комплекту слайд. 

4. Уміння налагодити показ презентації. 

5. Уміння провести показ презентації. 

3.3.3.3. Контрольно-оцінний етап. Для закріплення навчального мате-

ріалу студент вивчає фрагмент майбутньої діяльності, для якої потрібні умін-

ня, що вивчаються. Для прикладу на рис. 3.3 приведена схема, що пояснює 

місце вищеописаних умінь в майбутній діяльності педагога, при цьому ком-

п'ютерний набір цієї схеми є одночасно підсумковим завданням. На цьому 
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етапі характер навчальних дій студента – частково-пошуковий: студент ви-

конує самостійні окремі етапи рішення задач (окремі функції діяльності), 

аналізує шляхи виконання завдання з опорою на матеріальні носії інформації, 

формулює висновки про їх правильність. Характер навчальної діяльності 

студента можна віднести до продуктивного вигляду, при якому формуються 

знання-трансформації. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Примітки: П — знаково-практичне уміння; У — знаково-розумове уміння; 

цифри - номери умінь; блоки з подвійними лініями - придбані 

уміння. 
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Рис 3.3. Місце придбаних умінь в структурі діяльності фахівця 

3.3.4. Висновки і рекомендації 

Традиційні і комп'ютерні технології навчання дозволяють викладачу 

використовувати різні методики проведення лабораторних робіт. Ці методи-

ки розрізняються трудомісткістю їх підготовки і педагогічною ефективністю. 

Найперспективнішою методикою, на погляд авторів, є методика діяльністно-
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го підходу, проте потрібні спеціальні педагогічні експерименти для доказу 

цього факту. Характеристика навчальної діяльності при проведення лабора-

торних робіт по методиці, заснованій на діяльністному підході, приведена в 

таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Характеристика навчальної діяльності 

Етап 

навчальної 

діяльності 

Характер 

навчальних 

дій студента 

Вид навчаль-

ної діяльності 

Рівень 

розумової 

діяльності 

Формо-

вані 

знання 

Вступно-

мотивацій-

ний етап 

Репродуктив-

ний 

Старанний Пізнавання Знання-

знайомст-

ва 

Операційно-

пізнавальний 

етап 

Репродуктив-

ний, продукти-

вно-практичний 

Старанний, ре-

продукційно-

продуктивний 

Відтворення, 

застосування 

Знання-

копії, 

знання-

уміння 

Контрольно-

оцінний етап 

Частково-

пошуковий 

Продуктивний Творчість Знання-

трансфор-

мації 

3.4. Дидактичні проекти занять 

3.4.1. Загальні положення 

Педагогічна спрямованість навчального процесу для інженерно-

педагогічних спеціальностей може і повинна мати своє навчально-методичне 

забезпечення. Таким забезпеченням є дидактичні проекти занять. Ці проекти 

розробляються на основі принципів, методів і технологій методики профе-

сійного навчання, дисципліною, що є, з одного боку, для інженерно-

педагогічних спеціальностей, з другого боку, розділом педагогіки як науки 

[59, 60, 61, 62, 63, 64]. 

Дидактичні проекти розробляються для особливо складних тим. Вони 

виконують двояку роль. Перше і головне їх призначення – наукове обґрунту-

вання пропонованої (використовуваної) педагогічної технології. І для цієї ме-

ти, проте, їх практично не розробляють. Друге їх призначення – використову-

вання викладачем для створення і підтримки зацікавленості студентів в на-

вчально-пізнавальній діяльності. Наприклад, студентам перед лекцією про-

понують ознайомитися з її дидактичним проектом. Потім після лекції студен-

ти можуть ще раз звернутися до цього проекту, щоб в думках прослідити пе-

дагогічні технології і методи навчання, використані лектором під час лекції.  
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Дидактичні проекти можуть розроблятися для лекції, практичного занят-

тя, лабораторної роботи, інших видів занять. Коли вони використовуються 

викладачем для проведення занять, вони не є засобом реалізації педагогічної 

спрямованості. Для того, щоб дидактичний проект став ЗРПС, потрібна спе-

ціальна організація занять, наприклад, вищеописана. 

Можливі наступні педагогічні технології використовування дидактичних 

проектів лекцій як ЗРПС: 

1. Дидактичний проект в друкарській формі дається студентам для само-

стійного вивчення як домашнє завдання. 

2. Дидактичний проект в електронній формі пропонується студентам на 

попередніх лабораторних роботах в комп'ютерних класах; викладач 

має нагоду акцентувати увагу на ключових моментах і відповісти на 

питання студентів. 

3. Робиться комп'ютерна презентація дидактичного проекту під час чи-

тання лекції; сама лекція читається з використанням засобів мульти-

медійних комплексів.  

Недоліком першої технології є відсутність прямого контакту студентів з 

викладачем; перевага полягає у тому, що не витрачається навчальний час. У 

другої і третьої технологій якраз все навпаки. Досвід проведення занять в 

Українській інженерно-педагогічній академії показав, що при третій техно-

логії на знайомство з дидактичним проектом йшло не більш 10 % навчально-

го часу, але, на думку студентів, це знайомство, з одного боку, істотно поле-

гшувало засвоєння навчального матеріалу, а з другого боку, допомагало їм 

відстежувати реалізовану педагогічну технологію. 

Нижче в цьому параграфі суть дидактичного проекту заняття показана 

на прикладі проекту лекції на тему «Поняття і класифікація економіко-

математичних моделей» по дисципліні «Програмування і комп'ютерні техно-

логії рішення економічних задач». 

3.4.2. Аналіз початкових умов і чинників проектування 

3.4.2.1. Характеристика навчального матеріалу. Дидактичний проект 

призначений для проведення заняття в Українській інженерно-педагогічній 

академії для студентів денного відділення енергетичного факультету спеціа-

льності 7.010100.30 «Професійне навчання. Економіка підприємства, марке-

тинг і менеджмент» по дисципліні «Програмування і комп'ютерні технології 

рішення економічних задач». Тема заняття «Поняття і класифікація економі-

ко-математичних моделей». Ця тема завжди актуальна для студентів енерге-

тичних спеціальностей. 

Тип навчального заняття – лекція; час, на яке вона розрахована – дві 

академічні години (90 хв.). Початок занять – 9.45, закінчення – 11.20 при п'я-

тихвилинній перерві. 
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3.4.2.2. Характеристика об'єкту навчальної діяльності. Лекція прово-

диться в четвертому семестрі в потоці студентів другого курсу енергетичного 

факультету, який складається з трьох груп: ДЭН-Эк3-1 (25 чоловік), ДЭН-

Эк3-2 (27 чоловік) і ДЭН-Эк3-3 (27 чоловік). 

Не дивлячись на те, що три групи складають єдиний потік, успішність і 

психологічна атмосфера в групах різна. 

У групі ДЭН-Эк3-1 спостерігається досить сильне розшарування студен-

тів по успішності і відношенню до навчання. Виділяється підгрупа з 16 чоло-

вік (63 %), середній бал яких по модульно-рейтинговій системі стійко пере-

вищує 4,0. Ця підгрупа задає позитивну мотивацію навчання в групі. Виділя-

ється підгрупа з 5 чоловік (20 %), систематично відстаюча від навчального 

графіка. Існування цієї підгрупи ще раз підтверджує поширеність правила 

20/80: «20 % студентів забезпечують 80 % поганих оцінок». Лідером в першій 

підгрупі є Ярмош Е.В., яка має авторитет в групі. Вона може служити парт-

нером викладача при діалогічному методі викладу навчального матеріалу і 

помічником при проведенні лабораторних робіт. 

У групі ДЭН-Эк3-2 спостерігається більше розшарування: є підгрупа яв-

них лідерів в успішності (26 %), з середнім балом не менше 4,3; підгрупа яв-

них аутсайдерів (15 %) і «середняків» - 59 %. 

У групі ДЭН-Эк03-3 сильну підгрупу (з середнім балом не нижче 4,5) 

складають 7 чоловік (26 %), слабку – 8 чоловік (33 %), середню – 12 чоловік 

(41 %). 

Таким чином, потік як би розшаровується на три групи сприйняття: 

швидко «схоплюючих» навчальний матеріал (43 %), погано розуміючих на-

вчальний матеріал (23 %) і групу «середнього» сприйняття (34 %). Отже, 

темп викладу і складність прикладів в лекції повинні підбиратися з орієнтаці-

єю на «середніх» і слабких» студентів (57 %). Разом з тим повинні бути при 

викладі розумові конструкції, що захоплюють першу групу (43 %); після роз'-

яснень матеріал стане доступним і іншим (57 %). 

3.4.2.3. Мотивованість студентів. Дидактичний проект стає ЗРПС тіль-

ки у тому випадку, коли студенти припускають після закінчення вузу дійсно 

працювати викладачами, і вони зацікавлені переймати позитивний досвід ви-

кладача. Для з'ясування факту, яка частка студентів інженерний-педагогічних 

спеціальностей збирається працювати викладачами, було проведене анкету-

вання. Опис процедури анкетування і аналіз результатів приведені в розділі 2. 

Там же зроблені висновки про необхідність формувати професійну спрямо-

ваність студентів, про доцільність застосування таких трудомістких ЗРПС як 

дидактичні проекти на старших курсах і про міцність мотиваційної основи 

застосування ЗРПС.  
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3.4.3. Дидактичний проект лекції на тему «Поняття і класифікація 

економіко-математичних моделей» з дисципліни 

«Програмування і комп'ютерні технології рішення економічних 

задач» 

3.4.3.1. Опорний навчальний матеріал. З поняттям «модель» студенти 

стикалися, починаючи із старших класів школи. Як правило, це були або ін-

туїтивні уявлення, або конкретні приклади спрощеної реалізації дійсності, 

наприклад, моделі геометричних тіл, моделі маятникових систем, моделі 

кристалічної структури тощо. Потім з поняттям «модель» студенти стикалися 

протягом перших трьох семестрів в курсі інформатики, фізики, хімії, матема-

тики. Проте ніде поняття «модель» не ставало об'єктом вивчення як категорія 

пізнання. Тому можна вважати, що у студентів сформований опорний навча-

льний матеріал, але його необхідно переосмислити наново: уточнити сферу 

застосування і здійснити перенесення знань. 

3.6.3.2. Методи аналізу і актуалізації опорного навчального 

матеріалу 

Аналіз опорного матеріалу. Виходячи з неоднозначності в трактуванні 

опорного навчального матеріалу, що склався в результаті попередньої пізна-

вальної діяльності учнів, з'являється необхідність розробки методики аналізу 

існуючого опорного матеріалу з погляду використовування його як базового 

для вивчення нового навчального матеріалу. 

Звичайно поняття «модель» в шкільних курсах пов'язують з моделями-

копіями і з натурним моделюванням (не використовуючи цього терміну). У 

інститутських дисциплінах перших трьох семестрів поняття «модель» пов'я-

зують з геометричним уявленням (у курсах нарисної геометрії і хімії) або з 

фізичними моделями-аналогами (в курсі фізики). Таким чином, в наявності 

елементи індуктивного підходу до неосмисленого формування понять «мо-

дель» і «моделювання». 

В даному випадку доцільно використовувати зворотний підхід: почати із 

загальних визначень понять «модель» і «моделювання» і, конкретизуючи на-

очну область, перейти до окремих випадків, тобто використати дедуктивний 

підхід. 

Діагностика сформованості опорного матеріалу і його корекція. У режи-

мі вільного діалогу із студентами пропонується обговорити розуміння термі-

нів «модель» і «моделювання». Як інтригуючий термін узяти словоформу 

«любов з першого погляду» і розглянути «любов з першого погляду» як мо-

дель – уявлення дівчини про хлопця-рицаря (у групах 95 % дівчат). Показати 

процес формування цього уявлення, його випадковий і нестійкий характер, 

що впливає на якість моделі. Виявити методом опиту думки 2-3 студентів про 

достоїнства і недоліки моделі «любов з першого погляду». Показати, як міня-

ється якість моделі у міру накопичення даних, пов'язаних з придбанням жит-
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тєвого досвіду. Закласти розуміння процесу моделювання як процесу виді-

лення істотних властивостей і відсівання неістотних зв'язків, використовуючи 

образи «дівчини (хлопця) моєї мрії». 

Висновок по аналізу опорного матеріалу. Всі студенти мають інтуїтивні 

уявлення про моделі і моделювання. Вони можуть служити базою для сприй-

няття навчального матеріалу, якщо на ввідно-мотиваційному етапі лекції роз-

глянути життєвий приклад по даній темі. 

3.4.3.3. Постановка навчальних і розвиваючих цілей заняття у ви-

гляді його результатів, що діагностуються. В результаті проведення лекції 

студенти повинні вміти (таблиця 3.5): 

В результаті проведення лекції студенти повинні знати (таблиця 3.6): 

 

Таблиця 3.5 

Формовані уміння 

 

Зміст умінь 
Рівень  

сформованості 
Характеристика рівня 

Виділяти властивості моде-

льованого об'єкту (процесу, 

системи) і розділяти їх на іс-

тотні і неістотні) 

Самостійно Уміння виділяти і розді-

ляти властивості на основі 

власних знань 

Встановлювати наявність 

зв'язків між властивостями і 

відкидати неістотні зв'язки 

для спрощення ситуації 

–“– Уміння встановлювати і 

виключати зв'язки на ос-

нові власних знань  

Виявляти цілі побудови мо-

делі 

–“– Уміння встановлювати ці-

лі на основі власних знань 

Робити змістовну постановку 

економічної задачі 

З опорою на ана-

логи 

Уміння виділити керовані 

змінні, критерій оптима-

льності і обмеження по 

опису задачі 

Робити математичну поста-

новку економічної задачі 

–“– Уміння побудувати цільо-

ву функцію і рівняння 

зв'язку по змістовній пос-

тановці задачі 

Розвиваючі цілі заняття: 

 вироблення умінь абстрагуватися від другорядних характеристик об'єкту 

вивчення для формулювання виду моделі об'єкту; 
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 вироблення уміння розглядати процес вивчення об'єкту (структури і функ-

ціонування) як процес моделювання; 

 розвиток індуктивного мислення за рахунок переходу від природного ро-

зуміння термінів «модель» для простих життєвих ситуацій до розуміння рі-

зноманіття існування моделей в навколишньому світі; 

 розвиток навиків дедуктивного мислення за рахунок перенесення знань від 

загального визначення моделі на окремі впізнанні випадки моделювання; 

 розвиток представлень оптимальності за рахунок розгляду прикладів пос-

тановки оптимізаційних задач. 

В цілому мету заняття можна сформулювати так: на базі наявного опор-

ного навчального матеріалу (інтуїтивних і напівінтуїтивних уявлень про мо-

делі і моделювання) закріпити і розвинути знання і уміння студентів по темі 

«Поняття і класифікація економіко-математичних моделей». 

 

 

Таблиця 3.6 

Знання, що придбаваються 

Продовження табл. 3.6 

Зміст знань Рівень засвоєння 

знань 

Характеристика рівня 

Визначення понять «мо-

дель» і «моделювати» 

Понятійно-

аналітичний 

Студенти мають чітке понят-

тя про відмінність об'єктів і 

їх моделей і про суть моде-

лювання 

Зміст поняття «мета мо-

делювання» 

Понятійно-

аналітичний 

Студенти можуть привести 

приклади цілей моделюван-

ня: оптимізація, дослідження 

на стійкість, визначення вза-

ємозв'язку явищ 

Зміст поняття «економі-

ко-математичне моде-

лювання» 

Понятійно-

аналітичний 

Студенти можуть привести 

приклади математичного 

опису економічних явищ 

Загальна класифікація 

моделей і класифікація 

економіко-

математичних моделей 

(ЕММ) 

Понятійно-

аналітичний 

Студенти називають класифі-

каційні ознаки моделей і 

ЕММ 

Смислові елементи 

ЕММ 

Понятійно-

аналітичний 

Студенти перераховують і 

пояснюють елементи ЕММ 
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Продовження табл. 3.6 

Зміст знань Рівень засвоєння 

знань 

Характеристика рівня 

Відмінність критерію 

оптимальності від ці-

льової функції 

Понятійно-

аналітичний 

Студенти можуть назвати в 

пропонованих ситуаціях мо-

жливі критерії оптимальності 

і математичну форму цільової 

функції 

Відмінність обмежень 

від рівнянь зв'язку 

Понятійно-

аналітичний 

Студенти можуть назвати в 

пропонованих ситуаціях мо-

жливі обмеження і математи-

чну форму рівнянь зв'язку 

Значення керованих і 

некерованих змінних, 

змінних стану, вхідних і 

вихідних параметрів 

Ознайомлювально-

орієнтовний 

Студенти уміють виділяти в 

конкретних виробничих си-

туаціях керовані і некеровані 

змінні, встановлювати їх зв'я-

зок з критеріями оптимально-

сті і цільовими функціями 

тощо 
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3.4.3.4. Змістовні навчальні матеріали 

А. Блок-схема логічної структури змісту 

 
 

Поняття і класифікація ЕММ 

1. Інтуїтивні поняття про 

модель 

2. Інтуїтивні поняття про 

моделювання 

3. Модель, моделювання, цілі моделювання 

3.1. Приклади моделей 3.2. Приклади моделювання 

з різною метою 

4. Розбір процесу моделювання на прикладі шлюбної контори 

5. Класифікація моделей 6. Економіко-математичні 

моделі 

7. Основні елементи ЕММ 

7.1. Змістовна постановка 

задачі 

7.2. Математична 

постановка задачі 

7.1.1. Критерій 

оптимальності 

Обмеження 

7.2.1. Цільова 

функція 

Рівняння зв'язку 

8. Аудиторний контроль 

Співвідношення 

 

Б. План викладання у вигляді вибраної послідовності дидактичних одиниць 

змісту 

1. Приклад моделювання: вибір нареченої в шлюбній конторі 
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1.1. Представлення об'єктів в інформаційній системі 

1.2. Формулювання вимог до вибору нареченої 

1.3. Неспівпадання бажаного і реального 

1.4. Перша формальна модель 

1.5. Перше рішення формальної моделі 

1.6. Продовження вибору нареченої 

2. Класифікація моделей 

2.1. Класифікаційні ознаки 

2.2. Економіко-математичні моделі: визначення, приклади 

2.3. Смислові елементи економіко-математичних моделей 

2.4. Змістовна постановка задачі: формалізми і приклади 

2.5. Математична постановка задачі: приклад планування виробни-

цтва 

3. Аналіз відмінностей смислових елементів в змістовній і математичній 

постановках задач 

4. Висновок 

4.1. Висновки: отже, Ви сьогодні взнали … 

4.2. Аудиторний контроль 

В. План-конспект лекції на тему: «Поняття і класифікація економіко–

математичних моделей» 

План-конспект лекції зважаючи на специфічність навчального матеріалу 

тут не приводиться. 

3.4.3.5. Технологія навчання на різних етапах проведення заняття 

А. Вибір виду дидактичної технології, виходячи з цілей і особливостей змісту 

лекції 

Особливістю змісту даної лекції є те, що студенти мають інтуїтивне уяв-

лення про моделі і моделювання як з життя (виникають мимовільні асоціації 

з моделюванням одягу – в групах практично одні дівчата), так і з попередніх 

дисциплін: математики, фізики, інформатики. Тому, виходячи з особливостей 

опорного матеріалу, необхідно побудувати технологію проведення лекції так, 

щоб максимально повно використовувати попередні знання студентів і здійс-

нити їх перенесення в нову предметну область. При цьому буде введений ряд 

нових понять і визначень, але суть явища, що вивчається, не зміниться. 

Цілі і особливості змісту даної лекції дозволяють використовувати різні 

педагогічні технології: 

 на водно-мотиваційному етапі використовувати мотиваційну техноло-

гію, оскільки пріоритетною дидактичною функцією є створення емоційно-

позитивної атмосфери діяльності студентів; 
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 на операційно-пізнавальному етапі використовувати діяльністну техно-

логію, оскільки пріоритетною дидактичною функцією спочатку є форму-

вання алгоритмічного типу мислення (репродуктивна технологія), а потім 

формування здатності переносити знання (проблемно-розвиваюча техноло-

гія); 

 на контрольно-оцінному етапі використовувати евристичну педагогічну 

технологію, оскільки пріоритетною дидактичною функцією є організація 

продуктивної діяльності студентів, пов'язаної з пошуком нових для студен-

тів проблемних ситуацій. 

Б. Методи навчання на вступно-мотиваційному етапі 

Можливі два варіанти початку заняття: традиційне і інтригуюче. 

Традиційний початок. При традиційному початку лектор оголошує мету 

заняття, тему лекції, перераховують питання, які будуть розглянуті в даній 

лекції. Потім можна зробити перекличку, на що піде якийсь час. При перек-

личці увага студентів розсівається, але це – природний результат такого кон-

тролю. При такому початку метод навчання – репродуктивний, викладач  

орієнтується тільки на зовнішню мотивацію, оскільки він не звертається до 

чинників, що ініціюють і регулюючим «Я» осіб. Мотивування діяльності сту-

дентів здійснюється під впливом таких слів викладача: «У вашій майбутній 

діяльності вам доведеться часто зустрічатися з необхідністю моделювати ту 

або іншу економічну ситуацію …» тощо. Ефективність методу навчання зго-

дно [59, стор.109] -  низька. 

Нетрадиційний початок. Після традиційного вітання і оголошення теми 

лекції викладач розглядає явище «любов з першого погляду» як модель. Такий 

інтригуючий початок відразу створює в аудиторії емоційно-позитивну атмо-

сферу діяльності учнів. Викладач, використовуючи діалогічний метод на-

вчання, починає вголос міркувати, привертаючи до діалогу студентів: «Жила-

була красива дівчина. Вона багато читала класичну літературу, ходила в кар-

тинні галереї, обговорювала з батьками і подругами етичні проблеми. І пос-

тупово у неї склався образ хлопця-рицаря, якого вона обов'язково зустріне. 

Цей образ (іншими словами – модель) виглядав так: високий, розумний, доб-

рий, веселий і т.д. І одного разу на дискотеці його зустріла! Почали зустріча-

тися. А через місяць вона йому говорить: «Я не думала, що ти такий!». Що ж 

відбулося? Давайте разом подивимося на цю всім відому ситуацію з позиції 

моделювання». І далі викладач починає робити розбір ситуації, користуючись 

точними термінами: об'єкт, структура, зв'язки, істотні зв'язки, неістотні зв'яз-

ки, відкидання неістотних зв'язків, параметри, значення параметрів тощо. По-

тім як приклад невдалих формулювань вимог до майбутніх партнерів як до 

моделей приводяться реальні випадки (з газет): всього три вимоги (любити 

плавання, любити рибу і бути невимогливою в побуті) і 620 вимог 60-річного 
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чоловіка. Робиться розбір одержаних комп'ютерних рішень: 1) Вам треба од-

ружуватися на пінгвіні; 2) одержите свою колишню дружину. 

При такому початку виникає інтерес до навчання, складається педагогі-

чне спілкування. Педагогічну технологію в цьому випадку можна з повним 

правом визначити як мотиваційну технологію. Викладач орієнтується не 

тільки на зовнішню мотивацію, але і на внутрішню мотивацію, оскільки він 

спирається на позитивний вражаючий приклад. А як відомо, внутрішня моти-

вація сприяє легшому засвоєнню теоретичного матеріалу, підвищує ефектив-

ність навчання, сприяє отриманню задоволення від діяльності [59, с.112]. 

Методика целеполягання. У дидактиці прийнято виділяти три види ці-

лей: 

 стратегічні (направляючі); 

 тактичні (грубі по термінології [65]); 

 оперативні (тонкі по термінології [65]). 

На даному занятті з трьох видів цілей формуються тактичні і оперативні 

цілі. Відповідно до вищевикладеного мета теми (тактична мета) – сформува-

ти первинні уміння представляти життєву або виробничу ситуацію як модель. 

Цілі окремих дидактичних одиниць (оперативні цілі) – навчити робити зміс-

товні і формальні постановки простих задач, до яких зводяться економіко-

математичні моделі.  

Вимоги до цілей навчання: 

 цілі повинні описувати спостережувані дії учнів з вказівкою критеріїв за-

своєння навчального матеріалу після завершення навчання; 

 повинні бути встановлені необхідні і достатні умови досягнення цілей; 

 мета повинна бути ясною не тільки педагогу, але і студенту; мета повинна 

бути доведена до свідомості студента, що дозволяє знайти нею опору в мо-

тиваційній сфері учня. 

Вищеописані цілі задовольняють цим вимогам. Нетрадиційний початок, 

що використовує проблемну ситуацію «любов з першого погляду» як модель, 

в значній мірі сприяє досягненню цілей. 

Методика мотивування навчальної діяльності на різних етапах занят-

тя. Методика представлена наступною таблицею 3.7. 

 

Таблиця 3.7 

Мотивування навчальної діяльності 

Продовження табл. 3.7 

Мотивація навчального процесу на лекції 

Етапи заняття Методичні прийоми мотивування 

Початковий етап 

включення учнів в 

Мотивуючий вступ: 

 інтригуюча пропозиція студентам визначити, чому 
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Продовження табл. 3.7 

Мотивація навчального процесу на лекції 

Етапи заняття Методичні прийоми мотивування 

навчально-

пізнавальну дія-

льність 

«любов з першого погляду», як правило, невдала; 

 орієнтація на життєвий досвід всіх учнів; 

 формування емоційно-позитивної атмосфери діяльно-

сті учнів; 

 формування творчої обстановки в аудиторії за рахунок 

звернення як до лідерів, так і до аутсайдерів з питан-

нями: «Яким ти бачиш свого коханого?» 

Пізнавальний етап Мотивація для підтримки необхідного рівня активності 

учнів: 

 опора на сформований базовий матеріал по моделях і 

моделюванні; 

 розгляд процесу моделювання на прикладі вибору на-

реченої в шлюбній конторі; 

 перенесення одержаних знань на виробничу ситуацію 

планування гарнітурів «Мадам Петухова» і «Генера-

льша Попова» у фірмі «Дванадцять стільців»; 

 пояснення понять «критерій оптимальності», «обме-

ження», «область допустимих рішень» на прикладі по-

їздки студента з гуртожитку в академію на заняття 

Завершальний 

етап 

Повторне виділення головних думок, обговорення поста-

влених цілей і ступені їх досягнення, контроль засвоєн-

ня: 

 схвалення дій учнів на лекції; 

 повторне виділення головних думок; 

 формулювання завдання аудиторного контролю (5-7 

хвилин): кожному придумати і записати проблемну 

ситуацію і запропонувати її вербальну модель з виді-

ленням критерію оптимальності, обмежень, області 

допустимих рішень  

В. Методи навчання на операційно-пізнавальному етапі 

Методи навчання на цьому етапі з використанням класифікації, запро-

понованої в [66], представлені в таблиці 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Методи навчання 

Продовження табл. 3.8  
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Зміст дидактичного процесу Метод навчання 

Діяльність учнів, 

забезпечувана ме-

тодом 

Виклад поняття моделей 

Значення слова «модель» 

Моделі в житті 

Моделі фізичні і математичні 

Виклад поняття моделювання 

Що значить «моделювати»? 

Цілі моделювання: оптимізація, дослі-

дження стійкості, виявлення взаємоз-

в'язків тощо 

Репродуктивний Сприйняття, 

осмислення, за-

пам'ятовування 

інформації 

Приклад моделювання: вибір нарече-

ної в шлюбній конторі 

Представлення об'єктів в інформацій-

ній системі 

Формулювання вимог до вибору наре-

ченої 

Неспівпадання бажаного і реального 

Перша формальна модель 

Перше рішення формальної моделі 

Продовження вибору нареченої 

Пояснювально-

ілюстративне 

навчання 

Засвоєння прак-

тичних умінь, 

оволодіння спо-

собами діяльності 

Класифікація моделей 

Класифікаційні ознаки 

Економіко-математичні моделі: визна-

чення, приклади 

Смислові елементи економіко-

математичних моделей 

Репродуктивний Сприйняття, 

осмислення, за-

пам'ятовування 

інформації 

Змістовна постановка задачі: форма-

лізми і приклади 

Математична постановка задачі: прик-

лад планування виробництва 

Навчання з опо-

рою на поетапне 

формування ро-

зумових дій 

Засвоєння матері-

алу по етапах, по-

чинаючи із зна-

йомства з діями 

по виявленню 

смислових елеме-

нтів моделі і кін-

чаючи виконан-

ням дій 
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Продовження табл. 3.8 

Зміст дидактичного процесу Метод навчання 

Діяльність учнів, 

забезпечувана ме-

тодом 

Аналіз відмінностей смислових елеме-

нтів в змістовній і математичній пос-

тановках задач 

 

Проблемно-

розвиваючий 

метод 

Репродуктивна і 

проблемно-

пошукова діяль-

ність по засвоєн-

ню інформації  

Г. Методи навчання на контрольно-оцінному етапі 

Аналогічно попередньому пункту методи навчання на цьому етапі також 

представлені в таблиці 3.9 з використанням класифікації, запропонованої в 

[59].  

Таблиця 3.9 

Методи навчання 

Зміст дидактичного 

процесу 
Метод навчання 

Діяльність учнів, забезпечувана 

методом 

Висновок 

 

Висновки: отже, Ви 

сьогодні взнали … 

Індуктивний  

метод 

 

Репродуктивний 

Узагальнення інформації: від при-

ватного до загального 

Сприйняття, осмислення, запам'я-

товування інформації 

Аудиторний конт-

роль 

Проблемний Проблемне засвоєння навчальної 

інформації, самостійний дозвіл 

проблемних ситуацій 

Д. Методи формування виконавчих дій 

Формування виконавчих дій на лекції не передбачено. По темі лекції во-

но проводиться на лабораторних роботах: «Рішення задач виробничого пла-

нування» і «Моделювання процесів виробничого планування». На цих лабо-

раторних роботах студенти за індивідуальними завданнями складають зміс-

товні і математичні постановки задач і вирішують моделі за допомогою гото-

вих програм лінійного програмування mars10.exe і lin.bas. Оскільки з першо-

го разу рідко кому вдається не помилитися в складанні цільової функції і рів-

нянь зв'язку, то за час лабораторних робіт виробляються навики знаково-

розумових і знаково-практичних виконавчих дій. 

Е. Методи організації зворотного зв'язку і корекції педагогічної діяльності 

під час проведення заняття 

Одним з найважливіших моментів процесу навчання є організація безпе-

рервного зворотного зв'язку між викладачем і учнями. На даному занятті зво-

ротний зв'язок забезпечується таким чином. 
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На початковому етапі при викладі дидактичних одиниць, що вимагають 

активізації розумової діяльності (поняття «модель» і «моделювання»), зворо-

тний зв'язок забезпечується за рахунок діалогічного методу викладання. Цей 

метод передбачає привертати студентів з різною підготовкою до формулю-

вання проблем, висунення пропозицій по їх дозволу, створює обстановку 

творчої взаємодії викладача і студентів. 

Наявність значного досвіду в читанні лекції з цієї теми дозволяє викла-

дачу при створенні проблемних ситуацій і постановці проблемних і активі-

зуючих питань передбачати наперед реакцію аудиторії і користуватися «до-

машніми заготівками», координуючи свої дії. 

На пізнавальному етапі зворотний зв'язок і підтримка необхідного рівня 

уваги забезпечується за рахунок постановки активізуючих питань типу: «У 

скільки разів РОЗУМ Ви цінуєте більше, ніж КРАСУ?» (при формуванні кри-

теріальної функції) або «Скільки вимог Ви висуваєте до хлопця?» (при обго-

воренні числа чинників моделі) тощо. Крім того, зворотний зв'язок забезпе-

чується за рахунок очікування аудиторного контролю, про яке студенти по-

переджені наперед і оцінка за результат якого враховується в рейтингу студе-

нта і впливає на рішення «іспит – автоматом». 

Ж. Методи, засоби і способи контролю результату проведення заняття 

По дисципліні «Програмування і комп'ютерні технології рішення еконо-

мічних задач» з участю автора розроблена і багато років використовується 

модульно-рейтингова система (МРС) організації навчального процесу, яка 

передбачає всебічний контроль засвоєння навчального матеріалу студентами. 

Ця система передбачає такі види контролю: аудиторний контроль по темі 

прочитаної лекції (0,2,3,4,5 балів), контроль готовності до лабораторної ро-

боти (3,4,5 балів), контроль домашніх завдань (3,4,5 балів). На протязі семес-

тру бали підсумовуються і формують рейтинг. По сумі балів (рейтингу) в кі-

нці семестру розв'язується питання про прийом іспиту «автоматом». Облік 

ведеться на комп'ютері, його результати доступні кожному студенту. Останні 

дуже чутливі до свого рейтингу. 

Весь навчальний матеріал розбито на три частини – три модулі. Атеста-

ція проводиться по кожному модулю. У кожному модулі є всі види контролю. 

В рамках  МРС по даній темі також передбачено аудиторний контроль, 

який по суті оцінює знання-знайомства і знання-копії (по термінології [59, 

с.93]. Глибші знання – знання-уміння і знання-трансформації оцінюються на 

лабораторних роботах шляхом контролю самостійності постановок задач (за-

безпечується індивідуальністю завдань), уміння одержати комп'ютерне рі-

шення і уміння інтерпретувати результати рішення. 

Контроль, що проводиться по даній методиці, дозволяє одержати доста-

тньо об'єктивну і всебічний оцінку знань, умінь і навичок кожного студента. 
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З. Результати контролю досягнення мети заняття 

За наслідками контролю знань і умінь студентів на лабораторних робо-

тах і результатам іспиту в попередні роки встановлено наступне. 

Дидактичний матеріал, який викладається на лекції у формі дискусії і 

обговорювався у формі проблемної ситуації, засвоюється достатньо добре (до 

90 % правильних відповідей).  

Дидактичний матеріал, для викладу якого використовується проблемно-

розвиваючий метод, засвоюється гірше. Цей факт зв'язаний, мабуть, з тим, що 

засвоєння навчального матеріалу (формалізація виробничих ситуацій, поста-

новки задач, критерії, обмеження) за своєю суттю вимагає абстрактно-

логічного мислення, а на цю спеціальність поступали дівчата, у яких прева-

лює почутливо-емпіричне мислення. Проте в кінці семестру за рахунок бага-

тократного повторення близько 20 % студентів також засвоюють цей матері-

ал на «відмінно». 

Разом з тим відмічено, що 4-5 % студентів практично не можуть засвоїти 

навчальний матеріал через специфіку свого мислення (думається, що діє пра-

вило 20/80 в другому ступені). 

І. Аналіз результату заняття, його відповідності дидактичному проекту і 

висновки 

Результати контролю досягнення навчальних цілей свідчать про те, що 

використовування сукупності методів навчання: репродуктивного, пояснюва-

льно-ілюстративного, з опорою на поетапне формування розумових дій, про-

блемно-розвиваючого, проблемного, – дозволяє досягти міцного засвоєння 

матеріалу, створює умови для активізації самостійної пошукової діяльності 

студентів і їх розумового розвитку. Засвоєння матеріалу на рівні 80-90 % мо-

жна вважати достатньо високим. Разом з тим деякі дидактичні одиниці, по-

в'язані з перенесенням знань, що вимагають аналітичного, творчого підходу 

до пошуку шляхів рішення задачі, виявилися посильними тільки невеликій 

частині студентів. 

Не повною мірою досягнуті «тонкі» цілі: 1) виділення критерію оптима-

льності; 2) перехід від словесного формулювання критерію оптимальності до 

його запису у вигляді цільової функції; 3) перехід від словесного формулю-

вання обмежень до їх запису у вигляді рівнянь зв'язку. Це підтверджують ре-

зультати аудиторного контролю (не більш 50 % це зробили правильно). 

В цілому заняття проведене відповідно до його дидактичного проекту. З 

двох представлених в проекті варіантів початку лекції вибраний другий варі-

ант, що використовує сильну мотивуючу дію. 

В результаті проведення заняття лектор дійшов висновку про необхід-

ність внести наступні корективи в дидактичний проект: 
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 підібрати ще 1-2 приклади з життя на тему моделювання і акцентувати ува-

гу на меті моделювання; від мети перейти до словесного формулювання 

критерію оптимальності; 

 більш направлено проводити дискусію по моделі «любов з першого погля-

ду»; 

 зробити електронну версію дидактичного проекту і на попередній лабора-

торній роботі ознайомити з ним студентів. 

Корективи 1 і 2 зажадають додатковий час, і доцільно на цю ключову 

тему виділити 3 академічні години за рахунок скорочення часу на інші теми. 

Коректив 3 змінить організацію лабораторної роботи, але сприяє підвищенню 

ефективності заняття за рахунок педагогічної спрямованості навчального 

процесу. 
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4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРАКТИЧНА 

АПРОБАЦІЯ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ 

З метою перевірки ефективності використовування засобів реалізації пе-

дагогічної спрямованості і визначення кількісного показника підвищення 

якості педагогічних знань майбутніх інженерів-педагогів на кафедрі Інфор-

матики і комп'ютерних технологій (ІКТ) Української інженерно-педагогічної 

академії було проведене комплексне експериментальне дослідження. Дослі-

дження проводилося за 3-а напрямами: 

1) дослідження якості створення навчальних систем (НС) студентами ек-

спериментальної групи за наслідками проходження ними педагогічно спря-

мованих факультативних курсів (шифр 4.1) і створення НС в ході самостійної 

роботи (шифр 3.3); 

2) дослідження якості педагогічних знань студентів експериментальних 

груп за наслідками впровадження в робочі навчальні програми комп'ютерних 

дисциплін педагогічно спрямованих тем (шифри 3.1, 3.2) і зміни методики 

викладання деяких навчальних тем (шифри ЗРПС 2.1, 2.2, 1.1); 

3) експертна оцінка студентами методу саморегуляції як засобу підви-

щення мотивації вибору майбутньої професійної діяльності. 

Першим етапом проведення експериментів по 1-му і 2-му напрямах дос-

лідження був констатуючий експеримент по виявленню практичного збігу 

первинного рівня знань в контрольній і експериментальній групах.  

4.1. Констатуючий експеримент 

На 1-ом курсі в Українській інженерно-педагогічній академії (не вклю-

чаючи філіали) дисципліну «Інформатика і обчислювальна техніка» вивчають 

студенти 16 інженерно-педагогічних спеціальностей. Проте у навчальному 

процесі ні для всіх студентів використовуються ЗРПС. Так, наприклад, сту-

денти не всіх спеціальностей відвідують факультативні курси, створюють НС 

як виконання завдань для самостійної роботи, прослуховують педагогічно 

спрямовані теми в комп'ютерних дисциплінах. Отже, для проведення конста-

туючого, а потім формуючого експерименту, слід було обрати дві групи, що 

мають однаковий рівень педагогічних знань на первинному етапі і відмінні 

структурою і змістом подальшого навчання.  

З цією метою як контрольна група була вибрана група хіміко-

технологічного факультету ДТ-Т2-1, а як експериментальна – група енерге-

тичного факультету ДЭН-Эк2-1. Студентами обох груп були переважно дів-

чата у віці 17-18 років. Кількість досліджуваних студентів в кожній з груп – 
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30 чоловік. Констатуючий експеримент проводився на початку 2002/2003 на-

вчального року. 

Перевірці підлягала нульова гіпотеза Н0 в наступному формулюванні: 

«Рівень первинних професіонально-педагогічних знань студентів контроль-

ної і експериментальної груп не має істотних відмінностей». З метою переві-

рки справедливості нульової гіпотези на першому етапі навчання була прове-

дена контрольна робота за визначенням рівня педагогічних знань студентів 

контрольної і експериментальної груп. Питання контрольної роботи торкали-

ся як загальних педагогічних знань, так і уявлень про структуру навчального 

процесу, методи оцінки і підвищення якості навчання, концепції створення 

різноманітних навчальних систем. Результати контрольної роботи представ-

лені в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Рівень педагогічних знань студентів контрольної і експериментальної груп 

Група 

К-ть студе-

нтів, що 

одержали 

«5» 

К-ть студе-

нтів, що 

одержали 

«4» 

К-ть студе-

нтів, що 

одержали 

«3» 

К-ть студе-

нтів, що 

одержали 

«2» 

Середній 

бал в групі 

Контроль-

на 
3 10 15 2 3.5 

Експери-

ментальна 
2 13 11 4 3.4 

 

Для перевірки справедливості нульової гіпотези використовувався метод 

непараметричної статистики на основі критерію Вілкоксона. Застосування 

методу непараметричної статистики пов'язане з тим, що закон розподілу да-

них оцінок невідомий. При заданому рівні значущості α = 0.05 нульова гіпо-

теза приймається, якщо виконується нерівність 

 

  1спостер. WТW , 

 

де кожна з величин обчислюється певним чином, а  1 ,WW  безпосередньо 

залежать від вибраного рівня значущості.  

Результати проведеної контрольної роботи в контрольній і експеримен-

тальній групах дозволили визначити такі значення: 

 

Тспостер. = 5, W α = -1.49; W1- α = 11.49. 
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Отже, з довірчою вірогідність 0.95 на основі критерію Вілкоксона можна 

зробити висновок, що рівень первинних педагогічних знань студентів конт-

рольної і експериментальних груп не має істотних відмінностей. 

4.2. Дослідження якості створення навчальних систем 

4.2.1. Опис експерименту 

Уміння створювати грамотно складені і правильно оформлені навчальні 

системи є невід'ємною вимогою до сучасного викладача. Тому на вироблення 

саме цієї якості у майбутніх інженерів-педагогів спрямовано ряд засобів реа-

лізації педагогічної спрямованості при вивченні дисциплін кафедри ІКТ. Для 

визначення їх ефективності проведено експеримент за таким планом: 

1. Обрано контрольну та експериментальну групи студентів, як це було опи-

сано в попередньому параграфі. 

2. Проведено констатуючий експеримент за визначенням практичного збігу 

знань по теорії і практиці створення навчальних систем в контрольній і ек-

спериментальній групах. Констатуючий експеримент, описаний в поперед-

ньому параграфі, показав статистично однаковий рівень знань студентів 

вибраних груп. 

3. При навчанні студентів експериментальної групи використано такі ЗРПС: 

 на 2-у курсі більшість студентів групи ДЭН-Эк2-1 відвідувала заняття фа-

культативних навчальних курсів «Методика викладання інформатики» і 

«Засоби створення навчальних систем»; 

 завдання для самостійної роботи студентів експериментальної групи вклю-

чали такі етапи проектування НС як написання технічного завдання (ТЗ) на 

розробку НС, створення педагогічного сценарію, програмну реалізація ро-

зробленої НС. 

4. На 3-у курсі згідно навчальному плану навчання інженерів-педагогів сту-

денти контрольної і експериментальної груп вивчають педагогічно спря-

мовану дисципліну «Технічні засоби навчання», що читається кафедрою 

ІКТ. Одним з ключових розділів робочої навчальної програми цієї дисцип-

ліни є розділ «Теорія і практика створення навчальних систем». Результати 

контролю студентів по цій темі дозволили зробити висновок про ефектив-

ність використовування вказаних вище ЗРПС. 

5. Результати проведеного експерименту аналізувалися комплексно, що мало 

на увазі облік впливу на успішність студентів кожного застосованого 

ЗРПС. 

4.2.2. Результати експерименту 

Контроль знань студентів по розділу «Теорія і практика створення на-

вчальних систем» здійснювався по наступних темах: 
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 «Формування ТЗ на розробку НС»; 

 «Представлення матеріалу у вигляді навчальних доз (навчальних кадрів)»; 

 «Технологія викладання матеріалу з інженерних, зокрема комп'ютерних, 

дисциплін»; 

 «Розробка контрольних питань (створення контролюючих кадрів)»; 

 «Формування логічної структури НС (створення педагогічного сценарію)»; 

 «Використовування інструментальних систем для реалізації НС»; 

 «Складання керівництва користувача». 

З метою обліку впливу кожного із застосованих ЗРПС студентів експе-

риментальної групи було розбито на 4 підгрупи: 

 студенти, що закінчили факультативи «Методика викладання інформати-

ки» і «Засоби створення навчальних систем», а також що створили НС в 

ході виконання завдання самостійної роботи (1 підгрупа) – 15 студентів; 

 студенти, що закінчили факультатив «Методика викладання інформатики» 

і що створили НС в ході виконання завдання самостійної роботи 

(2 підгрупа) – 6 студентів; 

 студенти, що закінчили факультатив «Засоби створення навчальних сис-

тем» і створили НС в ході виконання завдання самостійної роботи 

(3 підгрупа) – 4 студенти; 

 студенти, що не відвідували факультативи, але створили НС в ході вико-

нання завдання самостійної роботи (4 підгрупа) – 5 студентів. 

Результати контролю успішності по кожній з тем розділу «Теорія і прак-

тика створення навчальних систем» наведено в табл. 4.2-4.8. 

Таблиця 4.2 

Рівень знань студентів контрольної і експериментальної груп за темою 

«Формування ТЗ на розробку НС» 

Група (підгрупа) К-ть 

«5» 

К-ть  

«4» 

К-ть 

«3» 

К-ть 

«2» 
Середній бал  

Контрольна 10 10 9 1 3.97 

Е
к
сп

е-

р
и

м
ен

-

та
л
ьн

а 

1 підгрупа 8 6 1 0 4.47 

2 підгрупа 3 3 – – 4.5 

3 підгрупа 4 – – – 5 

4 підгрупа – 2 2 1 3.2 

Експериментальна 15 11 3 1 4.33 
 

Таблиця 4.3 

Рівень знань студентів контрольної і експериментальної груп за темою 

«Представлення матеріалу у вигляді навчальних доз» 

Група (підгрупа) К-ть «5» К-ть  «4» К-ть «3» К-ть «2» Середній бал  

Контрольна 8 9 11 2 3.77 
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Група (підгрупа) К-ть «5» К-ть  «4» К-ть «3» К-ть «2» Середній бал  
Е

к
сп

е-

р
и

м
ен

-

та
л
ьн

а 
1 підгрупа 9 6 – – 4.6 

2 підгрупа 2 3 1 – 4.17 

3 підгрупа 4 – – – 5 

4 підгрупа 2 1 1 1 3.8 

Експериментальна 17 10 2 1 4.43 

Таблиця 4.4 

Рівень знань студентів контрольної і експериментальної груп за темою 

«Технологія викладання матеріалу з інженерних дисциплін» 

Група (підгрупа) К-ть «5» К-ть  «4» К-ть «3» К-ть «2» Середній бал  

Контрольна 5 10 12 3 3.57 

Е
к
сп

е-

р
и

м
ен

-

та
л
ьн

а 

1 підгрупа 10 5 – – 4.67 

2 підгрупа 4 2 – – 4.67 

3 підгрупа – 2 2 – 3.5 

4 підгрупа – 3 1 1 3.4 

Експериментальна 14 12 3 1 4.3 

Таблиця 4.5 

Рівень знань студентів контрольної і експериментальної груп за темою 

«Розробка контрольних питань» 

Група (підгрупа) К-ть «5» К-ть  «4» К-ть «3» К-ть «2» Середній бал  

Контрольна 12 8 9 1 4.03 

Е
к
сп

е-

р
и

м
ен

-

та
л
ьн

а 

1 підгрупа 9 6 – – 4.6 

2 підгрупа 2 4 – – 4.33 

3 підгрупа 3 1 – – 4.75 

4 підгрупа 1 2 2 – 3.8 

Експериментальна 15 13 2 0 4.43 

Таблиця 4.6 

Рівень знань студентів контрольної і експериментальної груп за темою 

«Формування логічної структури НС» 

Група (підгрупа) К-ть «5» К-ть  «4» К-ть «3» К-ть «2» Середній бал  

Контрольна 4 10 12 4 3.47 

Е
к
сп

е-

р
и

м
ен

-

та
л
ь
н

а 

1 підгрупа 7 4 4 – 4.2 

2 підгрупа 1 3 2 – 3.83 

3 підгрупа 2 2 – – 4.5 

4 підгрупа – 1 2 2 2.8 

Експериментальна 10 10 8 2 3.93 

Таблиця 4.7 

Рівень знань студентів контрольної і експериментальної груп за темою 

«Використовування інструментальних систем для реалізації НС» 

Група (підгрупа) К-ть«5» К-ть«4» К-ть«3» К-ть«2» Середній бал  
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Контрольна 8 10 10 2 3.8 
Е

к
сп

е-

р
и

м
ен

-

та
л
ьн

а 
1 підгрупа 10 4 1 – 4.6 

2 підгрупа 2 4 – – 4.33 

3 підгрупа 3 1 – – 4.75 

4 підгрупа 2 2 1 – 4.2 

Експериментальна 17 11 2 0 4.5 

 

Таблиця 4.8 

Рівень знань студентів контрольної і експериментальної груп за темою 

«Складання керівництва користувача» 

Група (підгрупа) К-ть 

«5» 

К-ть  

«4» 

К-ть 

«3» 

К-ть 

«2» 
Середній 

бал  

Контрольна 16 8 6 – 4.33 

Е
к
сп

е-

р
и

м
ен

-

та
л
ьн

а 

1 підгрупа 11 4 – – 4.73 

2 підгрупа 5 1 – – 4.83 

3 підгрупа 4 – – – 5 

4 підгрупа 3 2 – – 4.6 

Експериментальна 23 7 0 0 4.77 

 

Графічно результати експерименту представлені на рисунках 4.1-4.7. 

 

 

 
Рис. 4.1. Гістограми успішності студентів за темою  

«Формування ТЗ на розробку НС» 
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Рис. 4.2. Гістограми успішності студентів за темою 

 «Представлення матеріалу у вигляді навчальних доз» 

 

 

 
Рис. 4.3. Гістограми успішності студентів за темою 

 «Технологія викладання матеріалу з інженерних дисциплін» 
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Рис. 4.4. Гістограми успішності студентів за темою 

 «Розробка контрольних питань» 

 

 

 
Рис. 4.5. Гістограми успішності студентів за темою 

 «Формування логічної структури НС» 
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Рис. 4.6. Гістограми успішності студентів за темою 

 «Використовування інструментальних систем для реалізації НС» 

 

 

 
Рис. 4.7. Гістограми успішності студентів за темою 

 «Складання керівництва користувача» 
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Як видно з табл. 4.2-4.8 середній бал студентів експериментальної групи 

за темами розділу «Теорія і практика створення навчальних систем» переве-

ршує середній бал студентів контрольної групи. Загальна картина відмінності 

середніх балів студентів досліджуваних груп представлена в табл. 4.9 
 

Таблиця 4.9 

Порівняльний аналіз середніх балів студентів контрольної і 

експериментальної груп 

Тема 

Середній бал в групі Зростання середнього балу 

контрольна 
експериме-

нтальна 
числове процентне 

Формування ТЗ на роз-

робку НС 
3.97 4.33 0.36 9.068% 

Представлення матеріалу 

у вигляді навчальних доз 
3.77 4.43 0.66 17.5066% 

Технологія викладання 

матеріалу з інженерних 

дисциплін 

3.57 4.3 0.73 20.4482% 

Розробка контрольних 

питань 
4.03 4.43 0.4 9.926% 

Формування логічної 

структури НС 
3.47 3.93 0.46 13.2565% 

Використовування ін-

струментальних систем 

для реалізації НС 

3.8 4.5 0.7 18.42% 

Складання керівництва 

користувача 
4.33 4.77 0.44 10.1617% 

По розділу в цілому 3.85 4.38 0.53 13.7662% 

4.2.3. Аналіз результатів експерименту 

Як свідчать одержані результати успішності студентів контрольної і екс-

периментальної груп по розділу «Теорія і практика створення навчальних си-

стем», кожна тема розділу має свої складність і особливості, і для поліпшення 

успішності по кожній з них необхідно використовувати різні ЗРПС. А саме: 

 тема «Формування ТЗ на розробку НС» є досить простою для освоєння, як-

найкращий результат освоєння теми досягається при відвідинах студента-

ми факультативних курсів «Методика викладання інформатики» і «Засоби 

створення навчальних систем»; 

 матеріал теми «Представлення матеріалу у вигляді навчальних доз» має се-

редній рівень засвоєння, на поліпшення його сприйняття значним чином 

впливають відвідини студентами факультативу «Засобу створення навча-

льних систем»; 
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 тема «Технологія викладання матеріалу з інженерних дисциплін» є склад-

ною для засвоєння, поліпшення її засвоєння відбувається при вивченні сту-

дентами теоретичного матеріалу факультативу «Методика викладання ін-

форматики», частина лекцій якого присвячена технології викладання мате-

ріалу комп'ютерних дисциплін; 

 тема «Розробка контрольних питань» є нескладною для засвоєння, додат-

кові знання по цій темі отримуються в ході вивчення матеріалу факульта-

тиву «Засобу створення навчальних систем»; 

 тема «Формування логічної структури НС» є найскладнішою темою даного 

розділу, поліпшення її сприйняття досягається при відвідинах студентами 

факультативу «Засобу створення навчальних систем»; 

 тема «Використовування інструментальних систем для реалізації НС» є не-

складною при засвоєнні, на рівень знань студентів по цій темі впливає ви-

вченні ними матеріалу факультативу «Засобу створення навчальних сис-

тем»; 

 тема «Складання керівництва користувача» є простою при засвоєнні, проте 

рівень і її сприйняття поліпшується при отриманні студентами додаткових 

педагогічних знань в процесі вивчення комп'ютерних дисциплін. 

В цілому, можна зробити висновок, що результати успішності студентів 

експериментальної групи, при навчанні яких застосовувалися засоби реаліза-

ції педагогічної спрямованості, істотно вище за рівень успішності учнів кон-

трольної групи (успішність зросла в середньому на 0,53 бали, що складає 

10.6 %). Отже, застосування ЗРПС з метою поліпшення знань майбутніх ін-

женерів-педагогів у області створення навчальних систем обґрунтоване і 

ефективне. 

4.3. Дослідження якості педагогічних знань 

4.3.1. Опис експерименту 

З весняного семестру 2-го курсу студенти експериментальної групи 

(ДЭН-Эк2-1) приступили до вивчення нової дисципліни «Програмування і 

комп'ютерні технології рішення економічних задач», що читається кафедрою 

ІКТ. Як вже указувалося в п. 2.4.2, в робочу програму цієї дисципліни було 

введено розділ «Моделі і комп'ютерні технології навчання» (шифр ЗРПС 3.1) 

і тему «Регресійний і кореляційний аналіз залежності “успішність-

відвідування занять”» (шифр ЗРПС 3.2). Введені теми дають уявлення студе-

нтам про наступні педагогічні поняття: 

 навчальний процес і його структура; 

 навчально-пізнавальна діяльність (НПД) учнів; 

 якість НПД; 
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 моделі НПД; 

 чинники, що впливають на якість НПД; 

 чинники викладача; 

 методи і технології навчання; 

 чинники учня; 

 мотивація навчання; 

 шляхи підвищення якості НПД; 

 саморегуляція НПД; 

 контроль успішності учнів; 

 педагогічний експеримент і методи його обробки. 

Природно припустити навчальний матеріал вказаної дисципліни, що ви-

кладається, робить надалі істотний вплив на якість навчання студентів експе-

риментальної групи педагогічним дисциплінам. З метою визначення доціль-

ності викладання введених тем проведений формуючий експеримент по на-

ступному плану: 

1. На етапі констатуючого експерименту визначено практичний збіг педагогі-

чних знань студентів контрольної (ДХТ-Т2-1) і експериментальної (ДЭН-

Эк0-1) груп (§ 4.1). 

2. Навчання студентів контрольної групи (ДХТ-Т2-1) проходило по звичному 

плану без включення яких-небудь спеціальних засобів реалізації педагогі-

чної спрямованості. 

3. При навчанні студентів експериментальної групи було використано такі 

ЗРПС: 

 як завдання для лабораторних робіт з дисципліни ІОТ використовувалися 

задачі, що стосуються контролю успішності студентів; 

 при навчанні студентів інформаційним технологіям використовувався дія-

льністний підхід, що дозволяє студентам при виконанні кожного завдання 

осмислювати і класифікувати придбані в ході його виконання уміння; 

 у дисципліну «Програмування і комп'ютерні технології рішення економіч-

них задач» введено педагогічно спрямовані теми, значущість яких описана 

вище. 

4. У осінньому семестрі 3-го курсу згідно навчальному плану навчання інже-

нерів-педагогів вивчається дисципліна «Професійна педагогіка». В ході 

вивчення вказаної дисципліни проведено контроль знань студентів контро-

льної і експериментальної груп за темами, ключові поняття яких було дано 

в ході вивчення комп'ютерних дисциплін. 

5. У весняному семестрі 3-го курсу згідно навчальному плану навчання інже-

нерів-педагогів вивчається дисципліна «Методика професійного навчан-

ня». В ході вивчення вказаної дисципліни проведено контроль знань сту-
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дентів контрольної і експериментальної груп за темами, ключові поняття 

яких було дано в ході вивчення комп'ютерних дисциплін. 

6. За наслідками експерименту зроблено висновки про доцільність викорис-

товування застосованих ЗРПС при вивченні комп'ютерних дисциплін. 

4.3.2. Результати експерименту 

Контроль успішності з дисципліни «Професійна педагогіка» 

Серед інших тем робоча навчальна програма дисципліни «Професійна 

педагогіка» включає такі: 

 «Системний підхід до процесу навчання»; 

 «Методика аналізу базових характеристик окремої особи»; 

 «Мотивація в навчальному процесі: роль, види, способи»; 

 «Система контролю. Вибір способів (типів, видів, методів, форм) контролю 

в рамках теоретичного навчання»; 

 «Методика об'єктивної оцінки вмінь»; 

 «Методика забезпечення самостійної роботи учнів»; 

 «Характеристика методів саморегуляції і шляху їх застосування під час 

проведення всіх видів занять»; 

 «Аналіз стану і результатів навчального процесу»; 

 «Методи корекції результатів навчання». 

Як видно, одними з базових понять дисципліни «Професійна педагогіка» 

є наступні: «навчальний процес», «якість навчання і методи його підвищен-

ня», «характеристики особи учня», «мотивація навчання», «контроль успіш-

ності учнів», «уміння учнів», «самостійна робота», «саморегуляція НПД», ві-

домі студентам експериментальної групи по процесу навчання комп'ютерним 

дисциплінам. 

З метою перевірки засвоєння виділених понять проведено контроль 

знань студентів контрольної і експериментальної груп з відповідних тем дис-

ципліни. Результати контролю приведено в табл. 4.10. 

Наочніше результати проведеного експерименту зображено на рис. 4.8. 

Коефіцієнт кореляції між одержаними послідовностями середніх балів 

склав 0.46, що свідчить про істотну відмінність рівня успішності студентів 

контрольної і експериментальної груп. Дане твердження підтверджує і наоч-

не представлення результатів експерименту, а також усереднене відхилення 

середнього балу студентів експериментальної групи на 0.32. 

Контроль успішності з дисципліни «Методика професійного навчання» 

Дисципліна «Методика професійного навчання», що є однією з базових 

дисциплін в циклі підготовки інженерів-педагогів, включає наступні теми, 

що частково розглядаються в процесі вивчення комп'ютерних дисциплін: 
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 «Загальна характеристика процесу навчання»; 
 

Таблиця 4.10 

Середній бал студентів контрольної і експериментальної груп за темами 

дисципліни «Професійна педагогіка» 

Група 

Теми дисципліни (скорочена назва) 

В
 с

ер
ед

н
ьо

м
у

 з
а 

те
м

ам
и
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о
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я
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о
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о
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ч
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о
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о
-

ц
ес
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К
о
р
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ц
ія

 р
е-

зу
л

ь
та

ті
в
 н

а-

в
ч
ан

н
я
 

Контро-

льна 
4.23 4.07 3.93 4.03 3.8 4.03 3.9 3.87 4.07 3.99 

Експери-

менталь-

на 

4.33 4.5 4.17 4.07 4.1 4.6 4.37 4.2 4.43 4.31 

З
р

о
ст

ан
н

я
 с

ер
ед

-

н
ь
о

го
 б

ал
у

 

чис-

лове 0.1 0.43 0.24 0.04 0.3 0.57 0.47 0.33 0.36 0.32 

про-

цент-

не 

2.36% 10.57% 6.11% 0.99% 7.89% 14.14% 12.05% 8.53% 8.85% 8.02% 
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Рис. 4.8. Результати успішності студентів з дисципліни  

«Професійна педагогіка» 

 

 «Управління процесом теоретичного і професійно-практичного навчання в 

ПТУ»; 

  «Методи професійного навчання і їх характеристика»; 

 «Характеристика методів контролю знань і умінь»; 

 «Характеристика професіоналізму діяльності інженера-педагога»; 

 «Технології психолого-педагогічної взаємодії педагога професійної школи 

і учнів ПТУ»; 

 «Спеціальні методи досліджень в професійній освіті». 

 «Педагогічні методи вивчення особи учня в умовах ПТУ». 

Для позначених тим дисципліни «Методика професійного навчання» ба-

зовими поняттями, що раніше розглядалися на етапі комп'ютерної підготовки 

студентів, є: «процес навчання», «чинники, що впливають на якість навчан-

ня», «чинники викладача», «методи і технології навчання», «контроль знань і 

умінь», «моделі процесу навчання», «педагогічний експеримент». 

Також як і з дисципліни «Професійна педагогіка», проведено контроль 

знань студентів контрольної і експериментальної груп» за вище позначеними 

темами. Результати контролю зведені в табл. 4.11. 
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Таблиця 4.11 

Середній бал студентів контрольної і експериментальної груп по темах 

дисципліни «Методика професійного навчання» 

 

Група 

Теми дисципліни (скорочена назва) 

В
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б
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Кон-

трольна 
4.4 4.07 3.9 4.17 4.03 3.9 3.8 4.27 3.62 

Експе-

римента-

льна 

4.73 4.2 4.33 4.53 4.4 4.23 4.3 4.37 3.9 

З
р
о
ст

ан
н

я
 с

ер
е-

д
н

ь
о
го

 б
ал

у
 

чис-

лове 0.33 0.13 0.43 0.36 0.37 0.33 0.5 0.1 0.28 

про-

цент-

не 
7.50% 3.19% 11.03% 

8.63

% 
9.18% 8.46% 13.16% 2.34% 7.73% 

 

Наочно результати контролю успішності зображені на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Результати успішності студентів по дисципліні «Методика 

професійного навчання» 

 

Коефіцієнт кореляції між одержаними послідовностями середніх балів 

склав 0.74, що свідчить про незначні відмінності рівня успішності студентів 

контрольної і експериментальної груп. Проте числове і графічне відображен-

ня результатів експерименту свідчать про перевагу в рівні знань по даній ди-

сципліні студентів експериментальної групи над студентами контрольної 

групи (в середньому на 0.28 бали). 

4.3.3. Аналіз результатів експерименту 

Результати контролю знань студентів, що взяли участь в експерименті, 

дозволяють зробити наступні висновки: 

 успішність студентів як контрольної, так і експериментальної груп по дис-

циплінах «Професійна педагогіка» і «Методика професійного навчання» 

досить висока, що свідчить про високий ступінь самосвідомості студентів 

3-го курсу і про ідентичність контингенту учнів обраних груп; 

 якість засвоєння знань з деяких тем дисципліни «Професійна педагогіка» 

(відхилення середнього балу 0.04–0.3) практично не залежить від викорис-

товування на попередніх етапах ЗРПС (точки зближення графіків на 

рис. 4.8), що пов'язане із специфікою смислового наповнення цих тим; 
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 у теж час рівень знань студентів контрольної і експериментальної груп по 

більшості розглянутих тем дисципліни «Професійна педагогіка» істотно 

розрізняється, що свідчить про глибше розуміння і осмислення студентами 

експериментальної групи даного теоретичного матеріалу, чому безпосере-

дньо сприяє ознайомлення цих студентів з педагогічними поняттями на 

попередніх етапах навчання. Так, наприклад, якщо розглянути точки най-

більшої розбіжності на графіку (рис. 4.8), то вони є цілком обґрунтовани-

ми: 

 матеріал по характеристиках особи учня (відхилення середнього балу 

0.43) детально розглядається в розділі «Моделі і комп'ютерні техноло-

гії навчання», що входить в програму дисципліни «Програмування і 

комп'ютерні технології рішення економічних задач»; 

 з методами обліку самостійної роботи і її видами (відхилення серед-

нього балу 0.57) студенти детально знайомі по темі «Регресійний і ко-

реляційний аналіз залежності “успішність-відвідування занять”» тієї ж 

дисципліни; 

 вивченню методів саморегуляції за допомогою комп'ютерних моде-

лей навчального процесу (відхилення середнього балу 0.47) присвяче-

на одна з тем розділу «Моделі і комп'ютерні технології навчання»; 

 результати успішності студентів контрольної і експериментальної груп з 

дисципліни «Методика професійного навчання» мають менш істотні від-

мінності (коефіцієнт кореляції достатньо високий), що обґрунтовано попе-

реднім вивченням студентів обох груп дисципліни «Професійна педагогі-

ка», і отримання студентами контрольної групи базових педагогічних по-

нять (точки зближення графіків (рис. 4.9) доводяться на теми, поняття яких 

розглядалися в попередньому семестрі); 

 проте раніше застосовані при навчанні студентів експериментальної групи 

ЗРПС приводять до вищого рівня їх успішності і по ряду тем дисципліни 

«Методика професійного навчання» (зростання середнього балу в серед-

ньому на 5.6 %). 

В цілому можна зробити висновок, що використовування ЗРПС при на-

вчанні студентів комп'ютерним дисциплінам приводить до підвищення рівня 

їх знань по базових педагогічних курсах. Збіг даних понять служить поси-

ленню спадкоємності дисциплін і сприяє осмисленню матеріалу педагогічних 

дисциплін на новому, глибшому, рівні. Таким чином можна зробити висно-

вок, що реалізована на кафедрі ІКТ педагогічна спрямованість навчального 

процесу сприяє зміцненню і систематизації базових знань майбутніх інжене-

рів-педагогів. 
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4.4. Метод саморегуляції і його значущість 

Використовування методу психічної саморегуляції учнів якості своєї на-

вчально-пізнавальної діяльності детально розглянуто в § 3.2. Там же було 

вказано основні напрями його застосування в діяльності інженера-педагога з 

метою забезпечення підвищення якості навчання: можливість корекції учня-

ми своїх особових якостей і конструювання учнями «ідеального» педагога. 

У теж час пропонований метод психічної саморегуляції як один із засо-

бів реалізації педагогічної спрямованості має ще одну істотну позитивну сто-

рону. А, саме, механізм саморегуляції як засіб корекції якості процесу на-

вчання викликає професійний інтерес у майбутніх інженерів-педагогів. Заці-

кавленість такого роду є одним із стимулюючих чинників для вибору учнями 

майбутній професійній діяльності.  

З метою дослідження методу саморегуляції як засобу підвищення моти-

вації вибору майбутньої професійної діяльності було проведено спеціальний 

експеримент. Експеримент полягав в експертному оцінюванні студентами 

методу саморегуляції за допомогою спеціально розробленої анкети експерта. 

4.4.1. Опис експерименту 

Експеримент було проведено таким чином: 

1. В ході викладання дисципліни «Програмування і комп'ютерні технології 

рішення економічних задач» студенти спеціальності 7.010100.30 «Профе-

сійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг і менеджмент» вивча-

ють тему «Комп'ютерні методи психічної саморегуляції навчально-

пізнавальної діяльності учнів» (2 години лекційних і 4 години лаборатор-

них занять). Для експертної оцінки були обрані студенти груп ДЭН-Эк2-

1,2,3 (90 чоловік), що вивчали необхідну тему у весняному семестрі 

2003/2004 навчального року. 

2. За результатами виконання лабораторної роботи студенти набули значення 

особових характеристик, що вимагаються для успішного освоєння дисцип-

ліни, що вивчається. На етапі закінчення лабораторної роботи кожному 

студенту було запропоновано заповнити експертну анкету, що містить на-

ступні питання: 

 «Чи задоволені Ви результатами роботи методу і чи згодні з його рекомен-

даціями щодо зміни Ваших особових якостей?» (точність методу); 

 «Чи вважаєте Ви, що пропонований метод саморегуляції дійсно здатний 

підвищити якість навчального процесу студентів вузів?» (ефективність ме-

тоду); 

 «Чи справив на Вас враження пропонований метод?» (незвичність методу); 

 «Чи вважаєте Ви, що завдяки подібним методам праця педагога стає менш 

трудомісткою, але цікавішим?» (корисність методу); 
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 «Чи плануєте Ви використовувати пропонований метод в своїй професій-

ній діяльності» (перспективність методу); 

 «Чи бажаєте Ви брати участь в розробці аналогічних новаторських методів 

підвищення якості навчального процесу?» (розвиваюча дія методу). 

3. Кожне з питань припускало 5 варіантів відповіді, відповідних наступним 

рівням і їх числовим виразам: 1 – «низький», 2 – «нижче середнього», 3 – 

«середній», 4 – «вище середнього», 5 – «високий». 

4. Зібрані результати анкетування було оброблено і проаналізовано. 

4.4.2. Результати експерименту 

З метою отримання загальної думки студентів-експертів, результати ан-

кетування по кожному з питань представлені у вигляді кругової діаграми 

(рис. 4.10-4.15). При цьому кожен сектор діаграми відображає відсоток сту-

дентів, що вибрали той або інший варіант відповіді.  
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Рис. 4.10. Думки експертів з питання 

точності методу 

Рис. 4.11. Думки експертів з питання 

ефективності методу 
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Рис. 4.12. Думки експертів з питання 

незвичності методу 

Рис. 4.13. Думки експертів з питання 

корисності методу 
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Рис. 4.14. Думки експертів з питання 

перспективності методу 

Рис. 4.15. Думки експертів з питання 

розвиваючої дії методу 

 

Усереднена експертна оцінка студентів з питань анкети представлена в 

таблиці 4.12. 

 

Таблиця 4.12 

Усереднена експертна оцінка методу саморегуляції 

Властивість ме-

тоду 
Середня числова оцінка 

Рівень оцінки 

 на думку студентів 

Точність 4.02  «вище середнього» 

Ефективність 3.5  «вище середнього» 

Незвичність 3.36  «середній» 

Корисність 3.81  «вище середнього» 

Перспективність 3.47  «середній» 

Розвиваюча дія 3.38  «середній» 

 

4.4.3. Аналіз результатів експерименту 

Як видно з представлених результатів експерименту загальна оцінка сту-

дентами методу психічної саморегуляції якості навчально-пізнавальної дія-

льності позитивна. Зокрема можна зробити такі висновки: 

 точність методу достатньо висока, про що свідчать 77 % студентів оцінили 

її як «висока» і «вище середнього»; 

 про ефективність методу як прийнятної для підвищення якості навчального 

процесу свідчать 61 % опитаних студентів; 

 оригінальність і незвичність методу, здатні викликати зацікавленість май-

бутніх педагогів, підтверджують 61 % експертів; 

 корисність методу у області облагороджування праці педагога як досить 

високу оцінили 66 % експертів; 

 готовність використовувати пропонований метод в майбутній професійній 

діяльності виразили 53 % опитаних; 
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 здатність методу викликати бажання студентів брати участь в дослідниць-

кій педагогічній діяльності підтверджують 50 % експертів; 

 усереднена оцінка методу з різних питань є «вище середньою» або «серед-

ньою», що підтверджує високий ступінь зацікавленості студентів при ро-

боті з подібними педагогічними методами. 

В цілому можна зробити висновок, що робота з педагогічним методом 

саморегуляції в процесі вивчення однієї з комп'ютерних дисциплін сприяє 

зростанню самосвідомості майбутніх інженерів-педагогів і дозволяє збільши-

ти відсоток студентів, які в майбутньому виберуть працю викладача як свою 

професійну діяльність. 

4.5. Висновки і рекомендації 

Проведені експерименти підтверджують виказане в попередніх розділах 

припущення про доцільність і ефективності реалізації засобів педагогічної 

спрямованості при викладанні комп'ютерних дисциплін. Результати експери-

ментів дозволяють сформулювати наступні рекомендації по використовуван-

ню ЗРПС, запропонованих в § 2.4: 

 якщо майбутні педагоги, що готуються у Вашому навчальному закладі, 

мають відносно слабку комп'ютерну підготовку – вводьте додаткові навча-

льні курси, переважно факультативні, що розкривають можливості і важ-

ливість комп'ютера в діяльності педагога (одним з найперспективніших 

напрямів таких курсів є теорія і практика створення навчальних систем рі-

зного рівня); 

 не перестарайтеся із залученням до відвідин різноманітних педагогічно 

спрямованих комп'ютерних курсів одних і тих же студентів – може відбу-

тися змішування і підміна понять і, як наслідок, падіння успішності; 

 якщо при освоєнні базових педагогічних дисциплін виникають труднощі з 

осмисленням основних педагогічних понять – використовуйте такі поняття 

при формуванні завдань до лабораторних і практичних занять з комп'ютер-

них дисциплін; 

 якщо майбутні, формовані Вами педагоги не здатні усвідомити багатог-

ранність і творчі особливості роботи викладача – вводите різноманітні за-

вдання для самостійної роботи, поєднуючи застосування комп'ютера з ви-

користанням його в педагогічних цілях; 

 якщо Ви вважаєте, що контингент студентів окремої спеціальності настіль-

ки «добрий», що не можна обмежуватися стандартними, базовими знання-

ми, а вимагається розвивати їх творче педагогічне мислення – перекладіть 

рутинну працю по викладу базових понять і дайте уявлення про деякі не-

стандартні комп’ютеризовані педагогічні методи в додаткових темах ком-

п'ютерних дисциплін; 
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 якщо Ви готуєте майбутніх розробників освітніх стандартів (що особливо 

істотне для викладачів в ПТУ) – давайте студентам уявлення про формова-

ні уміння і їх види в ході виконання ними завдань лабораторних робіт з 

комп'ютерних дисциплін. 

Не бійтеся використовувати нові прийоми і методи викладання комп'ю-

терних дисциплін, пов'язані з реалізацією професійної спрямованості! Будь-

яка із запропонованих тут рекомендацій перевірена, достовірна і дасть єдино 

можливий позитивний результат! 
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