
“Треба самому багато знати, щоб 

навчати інших”. 

В.Короленко 

18 грудня 2018 року було проведено друге засідання творчої лабораторії 

викладачів «Сучасні засоби унаочнення». Використання комп’ютерних 

технологій у навчальних закладах 

є важливим і актуальним 

питанням для сучасної освіти, яка 

відкриває можливості не тільки 

для оптимізації навчання, 

використання нових форм і 

методів проведення занять, а й 

підвищення мотивації студентів 

до навчання. Інформаційні й комунікаційні технології дозволяють покращити 

якісний рівень класних та самостійних занять. Нині в освіті використовуються 

найчастіше педагогічні програмні засоби навчального призначення. Тому тему, 

яку розглядали на засіданні була "Використання педагогічних програмних 

засобів як один із способів оптимізації навчального процесу". 

З доповіддю " Використання тренажерних комплексів" виступив викладач 

Новик Ю.І., який розповів, що 

протягом багатьох років 

тренажери та імітатори 

використовувались у 

навчальному процесі для тих 

фахівців, робота яких була 

пов’язана з професійним ризиком 

або потребувала значних витрат, а тому для здешевлення та досягнення 

високого професіоналізму використовувалися тренажери та імітатори. Принцип 

їхньої дії полягає в тому, що в комп’ютері створюється модель, робота якою 

максимально наближена до реального устаткування, процесу. Студент виконує 

певні операції та одержує відгук комп’ютерної системи.  



На сучасному етапі в 

навчальній роботі набули 

поширення використання 

тренажерів, імітаторів в галузях, що 

не потребують приладів та 

устаткування (складання проектів, 

розрахунки схем, виконання певних операцій і т.п.). При цьому використання 

імітаційного моделювання має суттєве значення в навчальному процесі. 

1. За допомогою тренажерів, імітаторів можна відтворювати практично 

будь-яку ситуацію, моделювати пристрої, виробничі процеси. Кожний студент 

навчається в ситуації, максимально наближеній до реальної виробничої. 

2. Використання тренажерів, імітаторів, що базуються на персональних 

комп’ютерах, дозволяє уніфікувати навчальний процес. Прикладом може бути 

електронні лабораторії з хімії, фізики. Лабораторні роботи з цих предметів 

можна виконувати в будь-якій комп’ютерній лабораторії за умов наявності 

відповідної програми. 

 

З доповіддю "Використання комп’ютерних тестуючих програм"  виступила 

Кириченко І.Л., викладач розповіла про тестуючу програму, яку використовує 

під час занять. TEST-W призначена для перевірки знань тестуванням на 



комп’ютері. Вихідний тест може мати будь-яку кількість запитань 

(рекомендується від 30 до 50 і більше).  

З вихідного тесту методом випадкового 

вибору послідовно виводиться задана 

кількість запитань. Таким чином, 

кожен учень одержує свій відмінний 

від сусідів набір питань, що забезпечує 

індивідуалізацію і об’єктивність 

оцінки. Час відповіді на тест обмежений. Рекомендується проводити тестування 

на протязі 10-15 хвилин для кількості питань 20-25.  У склад пакету TEST-W 

входять: діагностуюча оболонка 

Test-w, редактор тестів Editor, 

конвертер Tst2Txt, папки з тестами. 

Оболонка TEST служить для 

перевірки теоретичних знань учнів 

з будь-якого предмету, де можна у 

текстовому вигляді задати 

запитання і дати до п’яти (краще 

від 1 до 3) варіантів відповідей. 

З доповіддю "Використання електронних лабораторних практикумів" 

виступив Добрянський В.В., який розповів, що віртуальний лабораторний 

практикум має  суттєві 

переваги у порівнянні зі 

звичайним натурним. По-

перше, він є 

універсальним: на 

комп’ютері можна 

виконувати практикум 

практично з будь-якої 

дисципліни. Натурний 



практикум є вузькоспеціалізованим: фізика, електротехніка, опір матеріалів 

тощо, для яких потрібні приміщення, обслуговуючий персонал. Тобто 

економічні переваги проявляються у зменшенні витрат на придбання фактично 

унікальних пристроїв, раціональному завантаженні навчальних площин та 

обслуговуючого персоналу. Можливість виконання студентом лабораторного 

практикуму при проведенні його не тільки в аудиторії (у відповідності до 

робочої програми, тобто за планом), але й поза аудиторних занять. Наприклад, 

під час самостійної роботи, як дома, у гуртожитку, так і в навчальних 

аудиторіях, використовуючи як власний комп’ютер, так і електронно-

обчислювальні засоби навчального закладу. 

Як підсумок, викладачі переглянули  вебінар " Онлайн-сервіси для створення 

тестів" (сайт "На Урок" від 11 липня 2018 року). 

 


