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Використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж дає змогу зменши-

ти одну з головних проблем освіти – погане засвоєння матеріалу, і, як наслі-
док, погану успішність. Первопричиною цієї проблеми є відсутність своєча-
сної допомоги, що спочатку приводить до невеликих прогалин у розумінні 
поданого матеріалу, а далі з часом вони настільки розростаються, що пода-
льше засвоєння матеріалу стає проблематичною, а то і просто непосильною 
справою. Дуже яскраво ці проблеми проявляються саме на початку навчан-
ня у вузі – на першому курсі, коли вчорашній школяр попадає зовсім у іншу 
сферу навчання, яка базується переважно на основі самостійної роботи. 

Самостійна робота студента складається з декількох фрагментів: 
• засвоєння лекційного матеріалу, 
• набуття додаткової інформації , 
• виконання домашніх завдань, 
• підготовка рефератів та курсових робіт, 
• доопрацювання лабораторних та практичних занять, якщо студент не 

вклався у визначений час тощо. 
Правильна організація самостійної роботи має дуже великий вплив на 

подальший успіх (або неуспіх) кожного конкретного студента. У цьому ви-
падку своєчасне надання допомоги за участю комп’ютера має велике зна-
чення: так, можна застосовувати спеціальні тренувальні програми, програ-
ми-наставники, програми проблемного навчання, програми по імітації та 
моделюванню, ігрові програми або case-методи. 

Тренувальні програми призначаються для закріплення вмінь та навиків, 
при цьому передбачається, що теоретичний матеріал вже засвоєний. Ці про-
грами можуть використовуються, наприклад, для відпрацювання завдань по 
перекладу з іноземної мови. 

Програми-наставники характеризуються наявністю діалогу. Особі, що 
навчається, ставляться питання, і навчання відбувається у формі “питання-
відповідь”. 

В імітаційно-моделюючих та ігрових програмах навчання відбувається 
шляхом рішення різних проблемних задач [1]. 

Що стосується засобу реалізації навчаючих функцій, то тут принципове 
значення мають особливості взаємодії між студентом та комп’ютером: на-
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явність діалогу та можливість постановки задачі самим студентом, спосіб 
управління учбовою діяльністю: управління по відповіді чи по процесу, рі-
вень індивідуалізації навчання, пряме і непряме управління (непряме перед-
бачає надання допоміжної задачі або рекомендацію у випадку ускладнень 
при вирішенні), а також поле самостійності студента. 

Загалом, навчаюча система повинна допускати реалізацію різних засо-
бів управління учбовою діяльністю, вибір яких обумовлений, з одного боку 
– розробниками навчаючої програми, а з іншого – метою навчання, а також 
ураховувати у змісті учбового матеріалу та учбових задач раніше отримані 
знання та навички. 

Однією з основних задач навчаючої системи є забезпечення діалогу 
для: 
− активізації діяльності студента; 
− розуміння поставлених питань; 
− урахування індивідуальних можливостей особи (надавати можливість 

вибирати рівень складності питань та час, передбачений на відповіді); 
− інформування про допущені помилки, надання даних для можливості їх 

виправлення; 
− надання потрібної допомоги; 
− забезпечення доступу до раніше пройдених тем з метою повторення та 

удосконалення рівня знань; 
− допущення модифікації та внесення змін у засоби управління програ-

мою (для розробників). 
Сучасні навчальні системи дозволяють враховувати індивідуальні осо-

бливості студента. Так, за допомогою навчальної програми студент спро-
можний навчатися в доступному для нього темпі, враховувати характер до-
пущених помилок, вибирати тип потрібної допомоги тощо. В процесі на-
вчання комп’ютер може моделювати певну ситуацію, і студент самостійно 
вибирає стратегію свого навчання: самостійно ставить проблему (учбову 
задачу), формулює рівень її складності, спосіб і послідовність вирішення, 
визначає ступінь допомоги з боку комп’ютера, тобто діяльністю студента 
управляє не тільки комп’ютер, але і сам студент. 

Розвитком навчальних програм є інтелектуальні навчальні системи, які 
можуть “обговорювати” зі студентом не тільки правильність вирішення 
проблеми, а і стратегії, що використовує студент в процесі навчання, тобто 
в таких системах управління навчанням здійснюється не тільки по відповіді, 
але і по процесу. Інакше кажучи, інтелектуальні навчальні системи керують 
процесом рішення проблем на всіх його етапах, починаючи від постановки 
проблеми і пошуку рішення, і закінчуючи оцінкою оптимальності цього 
рішення. 

У процесі роботи інтелектуальної навчальної системи будується дина-
мічна модель студента, яка враховує тип його мислення, пам’яті, швидкість 
сприйняття і розуміння проблеми, і подальший процес навчання будується з 
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врахуванням цих індивідуальних особливостей. Динамічна модель постійно 
змінюється по мірі накопичення нових даних, і таким чином інтелектуальні 
навчальні системи спроможні до самонавчання (самоорганізації) і постійно 
удосконалюють стратегію навчання. 

Інтелектуальна навчальна система є відкритою, тобто її елементи взає-
модіють як один з одним, так і з зовнішнім середовищем, і процес самоор-
ганізації в ній визначається великою кількістю факторів, тобто колективною 
їх дією. У початковий момент навчання інтелектуальна навчальна система є 
невизначеною (має місце хаос, і елементи поводять себе незалежно), а в по-
дальшому система поступово визначається за допомогою зовнішніх дій: 
виникає взаємодія і зв’язок елементів, які починають працювати колектив-
но, хаос змінюється на порядок, і відбувається самоорганізація системи. 

Зрозуміло, що розробка таких систем є більш проблемною, ніж ство-
рення простих навчальних програм, де можна точно з’ясувати, яку дію від-
творить система при будь-якій відповіді студента. В інтелектуальних навча-
льних системах це передбачити неможливо, тому що модель є динамічною, 
а система само організується і поліпшує свою стратегію в процесі роботи. 

На теперішній час на кафедрі інформатики КНЕУ застосовується про-
грама контролю знань з шкільного курсу інформатики, яка передбачає: 
− уведення ідентифікаційної інформації по студенту; 
− довільний вибір студентом розділів для опрацювання; 
− надання відповіді на поставлене питання, при цьому час на відповіді по 

всьому конкретному розділу лімітований; 
− показ поточної кількості правильних та неправильних відповідей; 
− занесення результатів контролю у файл спеціальний файл, що захище-

ний паролем, для пред’явлення викладачу. 
Питання у програмі контролю передбачають: 

− вибір одної правильної відповіді з декількох запропонованих; 
− відповідь “так” або “ні” на поставлене питання та надану відповідь; 
− надання відповідностей між списком запропонованих відповідей із спи-

ском такої ж кількості поставлених питань; 
− заповнення у запропонованому ствердженні пропущеного виразу тощо. 

Запитання для перевірки знань у навчально-тренувальній програмі ви-
кликаються за допомогою генератора випадкових чисел, що практично ви-
ключає можливість повторення питань. 

Результати перевірки аналізуються викладачем і цих результатах ро-
биться висновок про необхідність відвідування студентом додаткової дис-
ципліни «Вступ до інформатики», яка призначена для ліквідації прогалин в 
знаннях і скасування можливих конфліктних ситуацій, що пов’язані з неро-
зумінням тематики основної дисципліни «Економічна інформатика». 

У подальшому передбачається розширення такої навчально-
тренувальної програми з інформатики і на основний курс, при цьому студе-
нти матимуть змогу декілька разів у відсутності викладача перевіряти свої 



 148

знання та добиватися результату, який їх задовольняє, але при цьому обме-
жується час на право виклику контролюючих форм – тобто кожну тему сту-
дент опрацьовує у термін, визначений робочою програмою дисципліни та 
технологією поточного контролю знань. На даний момент реалізовуються 
окремі теми для контролю знань з нормативної дисципліни «Економічна 
інформатика». Крім того, практично усі теми можна використовувати у сис-
темі дистанційного контролю знань WebCT, яка набуває все більшого по-
ширення у рамках університету. 

Організація такої самостійної роботи студента звільнить викладача від 
рутинної перевірки контрольних робіт та дасть змогу для індивідуального 
підходу до кожного студента, а студент поступово буде привчатися до регу-
лярної підготовки, бо кожну тему курсу прийдеться відпрацьовувати само-
стійно, і результат контролю – пред’являти. 
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