
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ 
НАВЧАННЯ 

Педагогічне програмне 
забезпечення. 

Електронний підручник. 



Інформаційна технологія навчання 

- це сукупність знань про способи і засоби 
організації навчання в умовах застосування 
комп'ютерів та сам процес навчання в умовах 
застосування комп'ютерів як технічного 
засобу навчання.  

Реалізація інформаційної технології навчання 
припускає наявність комп'ютера як технічного 
засобу навчання і відповідного прикладного 
ПЗ для організації навчального процесу 





Електронні засоби навчання: 

– програмні засоби навчального 
призначення, у яких відображена певна 
предметна галузь, у тій або іншій мірі 
реалізована технологія її вивчення, 
забезпечені умови для реалізації різних видів 
навчальної діяльності. 

 
(Д. В. Чернилевський) 



Класифікація: 

• навчальні програмні засоби; 
• програмні засоби (системи) – тренажери; 
• контрольні програмні засоби; 
• інформаційно-пошукові програмні системи, 

інформаційно-довідкові програмні засоби; 
• імітаційні програмні засоби; 
• моделюючі програмні засоби; 
• демонстраційні програмні; 
• навчально-ігрові програмні; 
• дозвільні програмні засоби. 



Електронні засоби навчального 
призначення 

• засоби навчання, що зберігаються на 
цифрових або аналогових носіях даних і 
відтворюються на електронному 
обладнанні (комп'ютерні програми 
загальнодидактичного спрямування, 
електронні таблиці, електронні бібліотеки, 
слайдтеки, тестові завдання, віртуальні 
лабораторії тощо). 



Електронні засоби загального 
призначення 

• засоби навчання, що зберігаються на 
цифрових або аналогових носіях даних і 
відтворюються на електронному 
обладнанні й забезпечують підтримку 
інноваційних технологій навчання 
(операційні системи, прикладні програми, 
автоматизовані системи управління, бази 
даних тощо). 



ВИЗНАЧЕННЯ: 

• ЕЗН – програмні продукти, що створені і 
працюють з використанням комп'ютерної, 
телекомунікаційної техніки, і забезпечують 
творче й активне опанування майбутніми 
фахівцями знаннями, уміннями і 
навичками, необхідними в майбутній 
професійній діяльності 



Дидактичні принципи, покладені в 
основу застосування ЕЗН 

• принцип наочності навчання; 

• принцип розподілу навчального матеріалу; 

• принцип інтерактивності навчального 
матеріалу; 

• принцип мультимедійної репрезентації 
навчальної інформації; 

• принцип адаптивності до персональних 
особливостей учня/студента. 



Принципи організації навчального 
процесу з використанням ЕЗН 

• накази МОН "Про правила використання 
комп’ютерних програм в навчальних 
закладах« 

• постанова Кабінету Міністрів Україні "Про 
затвердження Державної програми 
"Інформаційні та комунікаційні технології в 
освіті та науці"" 



Мета організації навчального 
процесу з використанням ЕЗН 

• упровадження ІКТ; 
• забезпечення реалізації прав на вільний пошук, 

отримання, передавання, виробництво та 
поширення інформації; 

• виконання покладених на навчальні заклади 
освітянських завдань підготовки необхідних 
спеціалістів і кваліфікованих користувачів в умовах 
формування інформаційно-освітнього і культурного 
середовища; 

• сприяння розвитку вітчизняного виробництва 
високо-технологічної продукції, насамперед – 
конкурентоспроможних комп'ютерних програм як 
найважливішої складової ІКТ, сприяння переходу 
економіки на інноваційний шлях розвитку. 



Основні завдання, що розв’язуються 
за допомогою ЕЗН 

• початкове ознайомлення з предметною галуззю, 
освоєння її базових понять і концепцій; 

• базова підготовка на різних рівнях глибини і 
детальності; 

• вироблення вмінь і навичок розв’язання типових 
практичних завдань у певній предметній галузі; 

• вироблення вмінь аналізу й ухвалення рішень у 
нестандартних проблемних ситуаціях; 

• розвиток здібностей до певних видів діяльності; 
• проведення навчально-дослідних експериментів з 

моделями об'єктів, що вивчають, процесів і 
середовища діяльності; 

• контроль й оцінювання рівнів знань і вмінь. 



І клас ЕЗН – засоби теоретичної і 
технологічної підготовки: 

• електронний підручник; 

• комп'ютерна навчальна програма; 

• комп'ютерна система контролю знань. 



ІІ клас ЕЗН – засоби практичної 
підготовки: 

• електронний задачник; 

• комп'ютерний тренажер; 

+ 

• експертні навчальні системі; 

• інтелектуальні навчальні системі. 



ІІІ клас ЕЗН – допоміжні засоби: 

• комп'ютерний лабораторний практикум; 

• комп'ютерний довідник; 

• мультимедійне навчальне заняття; 

+ 

• сервісні програмні засоби загального 
призначення. 



ІV клас ЕЗН – комплексні засоби: 

• комп'ютерний навчальний курс для 
підготовки за певною дисципліною, 

+ 

• електронний освітній ресурс. 





Висновки 

Представлення навчальної інформації за 
допомогою ЕЗН дозволяє отримати 
максимальний ефект у засвоєнні матеріалу, 
(під час роботи з такого роду засобами 
активізуються всі види розумової діяльності, а 
правильно побудований навчальний процес, 
з урахуванням психолого-педагогічних 
особливостей, дає можливість досягти 
необхідної якості навчання). 



Прикладне ПЗ, призначене для 
використання в навчально-

виховному процесі 



Педагогічні програмні засоби (ППЗ) 

- пакети прикладних програм, призначені для 
вирішення різних завдань навчання: формування 
знань, умінь і навиків, контролю якості засвоєння, 
узагальнення і систематизації знань і т.п., а також 
програмна документація, що визначає порядок 
застосування програмних засобів.  

За своєю програмною суттю ППЗ - це складова 
частина прикладного програмного забезпечення, за 
дидактичною суттю - дидактичний засіб навчання.  

У навчальному процесі застосовуються такі види ППЗ: 
комп'ютерні навчальні програми, інформаційно-
пошукові системи навчального призначення, експертні 
системи навчального призначення тощо. 

 



Інструментальні програмні засоби  

– складова частина прикладного програмного 
забезпечення, призначена для автоматизації 
процесу створення ППЗ. 

 

*Інструментальні програмні засоби (напр., 
графічні редактори з бібліотекою графічних 
примітивів) можуть використовуватися в 
навчальному процесі і як засіб навчання. 

 



Педагогічний програмний засіб 
(ППЗ) - сучасний електронний 

мультимедійний підручник 
http://www.znanius.com/ 
- цілісна дидактична система, заснована на використанні комп’ютерних 
технологій і засобів Інтернету, яка ставить за мету забезпечити навчання 
за індивідуальними і оптимальними навчальними програмами з 
керуванням процесу навчання.  
 
Вимоги: 
• високий рівень створення ІТ забезпечення з використанням сучасних 

IT-технологій 
• відповідність міжнародним стандартам 
• відповідність навчальним програмам, що затверджені Міністерством 

освіти і науки, молоді та спорту України 
• обсяг змісту навчального матеріалу та спосіб його подання повністю 

відповідають освітнім тенденціям та віковим психо-фізіологічним 
особливостям учнів.  

http://www.znanius.com/




Технічний опис педагогічного 
програмного засобу (ППЗ): 

Структура ППЗ забезпечує можливість ефективного 
досягнення навчально-виховної мети та має у своєму 
складі: 
• змістовну частину; 
• програмну частину; 
• конструктор уроку; 
• методичні рекомендації для вчителя; 
• методичні рекомендації для учня; 
• посібник користувача для адміністратора локальної 

мережі комп'ютерного класу або системного 
адміністратора навчального закладу. 



1. Складові змістовної частини: 
• зміст; 
• теоретична та практична частини; 
• інтерактивні моделі; 
• статичні ілюстрації (схеми, графіки, карти, таблиці та ін.); 
• інтерактивні ілюстрації (схеми, графіки, карти, таблиці, діаграми 

та ін.); 
• фотографії; 
• Відео-фрагменти; 
• звукові ряди; 
• 2D-, 3D-анімації; 
• словники термінів і понять (глосарій); 
• історичні довідки;  
• контрольні питання та завдання; 
• тестові завдання різних типів для поточного, тематичного й 

підсумкового контролю. 
Навчальний матеріал структурований на розділи, теми, уроки.  



2. Засоби програмної частини: 
• відображення змістовної частини: тексти, медіа-об’єкти, 

завдання 
• навігація; пошук навчального матеріалу і робота із 

закладками; 
• програмно-методичне забезпечення для підготовки, 

обробки, передачі та відображення статистичних 
відомостей про рівень навчальних досягнень і 
результати тестування учнів; 

• елементи керування та навігації - стандартні, інтуїтивно 
зрозумілі, мають єдині розміри, «спливаючі підказки»; 

• їх можна демонструвати на екрані монітора ПК, на 
екрані за допомогою мультимедійного проекту, на 
інтерактивній дошці. 



3. Конструктор уроку 

• створення окремих тем уроків різних типів, 
екранів (кроків), нових уроків, доповнення до 
створеного уроку та видалення з уроку 
окремих екранів, тестів і завдань; 

• імпорт/експорт створеного уроку або медіа-
об’єкта в папку; 

• форматування текстової інформації, абзаців, 
написання формул; 

• форматування графічної інформації; 
• збереження створеного уроку при виході з 

конструктора у папці. 
 



4. Методичні рекомендації для вчителя - опис 
типових сценаріїв проведення уроків.  

5. Методичні рекомендації для учнів - опис 
основних прийомів роботи під час самостійної 
(індивідуальної) роботи.  

6. Посібник користувача для адміністратора 
локальної мережі комп’ютерного класу або 
системного адміністратора навчального закладу - 
опис дій з інсталяції, деінсталяції, експлуатації в 
різних режимах, настроювання програмного 
продукту для роботи в локальній мережі, 
можливих проблем і шляхів їхнього рішення, опис 
способів збору, збереження і статистичної обробки 
інформації про результати діяльності учнів.  



7. Інтерфейс оболонки ППЗ забезпечує зручну 
навігацію по змісту, роботу з усіма компонентами.  

8. Оболонка ППЗ забезпечує роботу в режимах 
використання на одному чи на декількох ПК, які 
з’єднані локальною мережею (під керівництвом 
учителя), а також роботу через Інтернет.  

9. Процеси інсталяції та деінсталяції ППЗ і його робота 
не порушують функціонування ОС та прикладного ПЗ.  

10. Забезпечується можливість вибіркової інсталяції та 
деінсталяції окремих модулів ППЗ.  

 



11. Інсталятор забезпечує: 
• використання режиму автозапуску; 
• перевірку відповідності апаратного комплексу мінімальним 

вимогам, з повідомленням про порушення; 
• перевірку наявності необхідних програмних компонентів, запит 

на доповнення та, після отримання підтвердження, установлення 
необхідних для роботи ППЗ модулів; 

• усі компоненти електронного підручника інстальовані у папку; 
• оптимальне використання дискової та оперативної пам’яті; 
• можливість автозапуску ППЗ після інсталяції; 
• запуск ППЗ через установлення ярлика на Робочому столі. 
12. Деінсталятор може повністю видаляти всі інстальовані 
компоненти ППЗ: 
• додаткові програмні модулі; 
• драйвери, що створені при інсталяції; 
• папки, які використовувалися в процесі роботи ППЗ; 
• повністю звільняє дисковий простір і операційну систему від 

компонентів, які пов’язані з даним ППЗ.  



14. Після інсталяції ППЗ немає потреби в CD, DVD чи іншому електронному 
носії та додатковому ПЗ.  
15. Під час використання ППЗ можна: 
• автоматично встановлювати режим монітора для повноекранної 

візуалізації; 
• паралельно працювати в ОС; 
• забезпечувати максимальну при даній конфігурації системи швидкість 

відповіді на запит користувача; 
• забезпечувати розподіл прав доступу та надійну ідентифікацію 

користувача. 
16. Для роботи в локальній мережі ППЗ забезпечує: 
• трансляцію уроків, створених за допомогою конструктора, з ПК вчителя 

на ПК учнів; 
• моніторинг роботи учнів у локальній мережі з робочого місця вчителя; 
• збір даних про результати роботи учнів з тестовими завданнями; 
• збереження інформації про відповіді учнів; 
• вивід зібраної інформації на екран монітора, роздрукування або 

копіювання на будь-який електронний носій. 
17. ППЗ передбачає забезпечення віддаленого супроводу, підтримки 
користувачів, одержання рекомендацій щодо установки та експлуатації, 
розсилання інформації про будь-які зміни через Інтернет-портал.  



Питання для самоконтролю: 
• 1.     Що таке інформаційна технологія навчання? 
• 2.     Що входить до складу прикладного програмного забезпечення? 
• 3.     Дайте визначення педагогічних програмних засобів? 
• 4.     Розкрийте поняття «За своєю програмною суттю ППЗ це…» 
• 5.     Розкрийте поняття «За своєю дидактичною суттю ППЗ це…» 
• 6.     Дайте визначення інструментальних програмних засобів. 
• 7.     Що входить до складу будь-якого педагогічного програмного засобу? 
• 8.     Що розуміють під засобами навчання? 
• 9.     Як саме розглядають ППЗ в структурі методичної системи навчання? 
• 10. Охарактеризуйте педагогічні програмні засоби для викладачів? 
• 11. Охарактеризуйте педагогічні програмні засоби для учнів? 
• 12. Дайте визначення комп’ютерних навчальних програм? 
• 13. Які за видами можуть бути комп’ютерні навчальні програми. Охарактеризуйте їх. 
• 14. Назвіть переваги комп'ютерних навчальних ігор. 
• 15. Які ви знаєте принципи розробки ППЗ? 
• 16. Розкрийте суть принципу дидактичної доцільності. 
• 17. Розкрийте суть принципу дидактичної адекватності. 
• 18. Розкрийте суть принципу оптимального управління. 
• 19. Розкрийте суть принципу технологічності. 
• 20. Дайте визначення принципу ергономічності. 
• 21. Які ви знаєте вимоги до ППЗ, що зумовлені характеристиками комп’ютерів? 
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