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ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІКТ
З усього різноманіття педагогічних впливів, особливо слід виділити використання педагогічних
програмних засобів (ППЗ).
Програмним засобом педагогічного призначення називається електронне навчальне видання, яке містить
систематизований матеріал з певної галузі знань і реалізує можливості ІКТ, забезпечуються умови для
здійснення різних видів навчальної діяльності. ППЗ навчального призначення, зазвичай, призначається для
використання в навчально-виховному процесі, при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації
кадрів, з метою розвитку особистості, інтенсифікації процесу навчання.
Аналіз педагогічної практики використання програмних засобів навчального призначення [1] дозволяє
зробити висновок, що найбільш істотними причинами створення низькоякісних (з педагогічної точки зору)
комп’ютерних програм є, по-перше, часткове, а часом і повне ігнорування дидактичних принципів навчання
при їх розробці і, по-друге, перенесення традиційних форм і методів навчання в нову технологію навчання із
використанням ПК. Відповіді на питання про співвідношення традиційних форм, методів навчання і нових
прийомів, або нас-кільки останні повинні доповнювати або заміщати традиційні, не можуть бути
однозначними. В умовах інформатизації освіти змінюється парадигма педагогічної науки, структура і зміст
освіти. Нові методи навчання, засновані на активних, самостійних формах засвоєння знань і роботі з
інформацією, витісняють демонстраційні і ілюстративно-пояснювальні методи, що широко
використовуються традиційною методикою навчання. Відбувається процес використання програмних засобів
і систем навчального призначення (пакетів програмних засобів навчального призначення) для підтримки
традиційних методів навчання. При цьому, програмним засобам, що використовуються передаються навчальні функції і, отже, кожна програма повинна будуватися відповідно до дидактичних принципів навчання.
Разом з тим методика викладання кожної навчальної дисципліни, в свою чергу, враховує її своєрідність і певні
особливості. На сьогодні, необхідно враховувати також обґрунтування вибору теми, аргументоване певними
методичними цілями, що забезпечують перевірку ефективності використання ППЗ.
Педагогічні програмні засоби за функціональним призначенням можна поділити на такі типи [2]:
навчальні, контролюючі, інформаційно-довідкові, ПЗ-тренажери, імітаційні, моделюючі, демонстраційні,
навчально-ігрові та дозвільні ПЗ.
Крім цього, при розробці ППЗ слід враховувати ще й ряд інших фак-торів, таких як: вікові та індивідуальні
особливості, забезпечення доброзичливої і тактовної форми звернення до студента, можливість пов-торних
повернень до програми в разі невдалої спроби.
Велике значення при розробці ППЗ необхідно приділяти зручності користування програмою, простотою
використання, гарантією повернення в разі несанкціонованого натискання клавіш, надійністю, можливістю
легкого повернення на вихідні позиції, розсилкою по мережі (в умовах використання комплекту навчальної
обчислювальної техніки), можливістю перенесення на ПК іншого типу. Зазначене вище визначає вимоги до
ППЗ, дотримання яких вкрай важливе, бо найменше їх недотримання може призвести до дискредитації самої
ідеї використання комп’ютера в навчальному процесі.
Розроблення ПЗ, що використовуються в навчальних цілях, являє собою дуже складний процес, що
вимагає колективної праці не тільки викладачів, методистів, програмістів, а й психологів, гігієністів,
дизайнерів. У зв’язку з цим існує комплекс вимог до розроблюваних ППЗ, щоб їх використання не викликало
негативних (психолого-педагогічних або фізіолого-гігієнічних) наслідків і забезпечувало інтенсифікацію
навчального процесу, розвиток особистості індивіда.
Отже, використання комп’ютера у процесі вивчення різних дисциплін розширює можливості візуалізації
навчальної інформації, що дозволяє збільшити мотивацію навчання, реалізувати творчі здібності студента.
Робота з ПЗ сприяє формуванню логічного способу мислення, підвищенню мотивації до навчання.
Педагогічні програмні засоби, що використовуються під час підготовки майбутніх спеціалістів, ефек-тивно
впливають на якість професійного навчання.
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