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оптимально вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання і 
розвитку дитини). 

А для цього у компетентного педагога, на думку О.С. Романової, 
повинні бути наступні особистісні якості, інтереси і схильності: схильність 
до роботи з дітьми; уміння зацікавити їх своїм задумом, повести за собою; 
високий ступінь особистої відповідальності; самоконтроль і врівноваженість; 
терпимість, безоцінне ставлення до людей; інтерес і повага до іншої 
людини; прагнення до пізнання, саморозвитку; оригінальність, спритність, 
різнобічність; тактовність; цілеспрямованість; артистизм; вимогливість до 
себе та інших [4]. 

Професія вчителя одночасно включає в себе організуючі і керуючі 
аспекти. Для виховання розумної вихованої дитини важливе і навчання, і 
виховання. 

Залучити людей можна глибокими теоретичними і практичними 
знаннями, доброзичливим, поважним, рівним і справедливим ставленням 
до людей, умінням допомогти їм в роботі. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИЧНОГО 
ПРОГРАМУВАННЯ 

 
Однією з найхарактерніших рис сучасного суспільства яке 

розвивається є досить швидке проникнення інформаційно-комунікаційних 
технологій у всі сфери життя. Нові інформаційні технології прискорюють 
технологічний прогрес, розвиток педагогіки та науки в цілому. 
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Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 
організації навчального процесу пов’язане з тим, що комп’ютер являє 
собою ефективний засіб оптимізації розумової праці. Тому з’являються 
нові вимоги до процесу навчання та до педагога. 

Сучасні засоби навчання набувають особливого значення у розробці 
і створенні нових методик навчання, зокрема комп’ютери та їх програмне 
забезпечення. Можна виділити два типи педагогічних програмних засобів: 

1) які розраховані на навчання зовсім без викладача, або скорочення 
часу спілкування викладача і студента; 

2) розраховані на пришвидшення спілкування студента та педагога за 
допомогою ефективного використання засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій.  

Обидва типи прикладного програмного забезпечення являють собою 
дві нероздільні і доповнюючі одна одну протилежності і повинні в тій чи 
іншій мірі використовуватися в різних видах навчальної діяльності [2]. 
Зокрема при формуванні понять, знань, вмінь і навичок, вивченні нового 
матеріалу, під час самостійної роботи, самоконтролю, контролю, при 
використанні різних методів навчання. Тому постає проблема, щоб 
віднайти якомога ефективніший спосіб поєднання двох напрямків та типів 
використання прикладного програмного забезпечення. 

Широке впровадження в навчальний процес засобів і методів 
інформаційно-комунікаційних технологій не означає відновлення 
програмного навчання, яке розроблялося в шістдесяті роки минулого 
століття. Концепції управління навчанням біхевіористичні або 
необіхевіористичні потребують роздрібнення навчального матеріалу на 
маленькі дози та просування в ньому малими кроками. В своїй основі таке 
подрібнення не дозволяє програмувати досить важкі розумові операції. 
Таке навчання призводить до швидкого стомлення студентів, погано 
впливає на нервову систему, не належним чином розвиває творче, 
асоціативне, оцінювальне, метафоричне мислення, нехтує новітніми 
методиками розвитку вищих пізнавальних функцій [1]. Новітні 
комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання, спрямовані на 
повне сприйняття досліджувальних явищ, розуміння їх сутності, зв’язків 
між їх проявами, змістовних формальних розв’язків, вдосконалення 
синтетичного, образного мислення поряд із аналітичним, логічним, 
абстрагування від модулів досліджувальних явищ та їх технічних деталей 
аналізу, висування гіпотез, постановку проблем, побудову математичних, 
інформаційних моделей явищ і процесів [3]. 

В умовах використання новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій в навчальному процесі, фундаменталізації знань та інтеграції 
предметів, пожвавлення навчального процесу і дискусії викладача та 
студента, активізації пізнавальної діяльності студента, підвищуються 
вимоги до кваліфікованої підготовки вчителя, до обсягу його культури 
мови, спілкування, знань, поведінки [1]. Педагог повинен володіти 
певними фундаментальними, універсальними знаннями, щоб мати 
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можливість в педагогічному плані ефективно використовувати засоби 
нових інформаційно-комунікаційних технологій, будувати студентам 
умови для розкриття їхнього повного творчого потенціалу, здібностей та 
нахилів, навчально-пізнавальних потреб. 

В сучасних умовах інформатизації системи освіти, ефективність 
освітнього процесу залежить від інформаційно-комунікаційних технологій 
компетентності викладача, яка вміщує в собі не тільки розробку навчально-
методичних матеріалів, а й використання технологій у навчальному процесі, 
побудову особливої взаємодії освітнього призначення. 

Будемо розуміти діяльність, як інформаційну взаємодією освітнього 
призначення, розроблену на базі інформаційно-комунікаційних технологій, 
спрямовану на обробку, збір, застосування та передачу інформації, яка 
здійснюється студентом, педагогом та надає психолого-педагогічний 
вплив, орієнтований на: 

– підвищення та розвиток творчого потенціалу індивіда; 
– формування та збільшення системи знань деякої предметної 

області; 
– формування та надбання комплексу умінь і навичок проведення 

навчальної діяльності з вивчення, узагальненням закономірностей 
предметної області. 

Слід пояснити, що для використання засобів новітніх інформаційних 
технологій не обов’язково знати будь-які мови програмування при 
вивченні математики, складати власні програми та алгоритми до них, знати 
логічні і арифметичні принципи функціонування, будови і дії комп’ютера. 
Важливе лиш гарне знання певної предметної галузі та методики 
використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій при її 
вивченні. З правилами використанні сучасного прикладного програмного 
забезпечення можна ознайомитись за досить малий період часу. 

Слід підкреслити, що певною перешкодою до вільного впровадження 
та ефективного використання засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій в навчальному процесі, найбільш швидкого створення і 
поширення прикладного програмного забезпечення, розробки сучасних 
комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання, в яких 
поєднуються традиційні методичні системи та новітні засоби організації, 
які забезпечують інформаційні процеси, стосовно до яких відбувається 
навчання і виховання студентів, є майже повна відсутність відповідного 
комп’ютерно-орієнтованого навчально-методичного забезпечення, що 
значно зменшує інформатизацію навчального процесу і сильно знижує 
ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій в 
навчальній діяльності, не дає якомога швидше і ширше розкрити 
педагогічну здатність інформатизації методичної системи, готовності та 
роботи викладача і забезпечення навчально-пізнавальної діяльності 
студентів [4]. 

В певній мірі з цим певного значення набуває врахування 
особливостей різних типів комп’ютерних програм, призначених для 
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супроводу навчального процесу, наявність ефективних засобів для 
розробки таких програм. Комплекс програм GRAN (GRAN1, GRAN-2D, 
GRAN-3D) в більшій чи меншій мірі можуть використовуватись під час 
вивчення математичного програмування, при вивченні різних 
математичних дисциплін в педагогічному інституті (геометрія, 
математичний аналіз, теорія ймовірностей з елементами математичної 
статистики, обчислювальна математика) [2; 4]. Математичне 
програмування – це прикладна математична дисципліна, яка досліджує 
екстремальні задачі (задачі пошуку максимуму або мінімуму) і розробляє 
методи їх розв’язання. Такі задачі ще називають оптимізаційними [5]. 
Програмний засіб GRAN дає змогу швидко і без особливих зусиль 
розв’язувати лінійні та нелінійні, квадратичні функції, векторні матриці, 
що значно полегшує і пришвидшує пояснення матеріалу, тим самим дає 
змогу педагогу пояснювати більше матеріалу за короткий час. 

Отже, новітні інформаційно-комунікаційні технології поступово 
проникатимуть в навчальний процес в університеті, і в такий спосіб 
поступово будуть підіймати рівні досконалості та поширеності 
комп’ютерно-орієнтовано методичних систем навчання математичних 
предметів. 

Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання 
математичних дисциплін, зведені на засадах педагогічно виважених і 
доцільно інтегрованих сучасних інформаційних технологій в діючі 
традиційні методичні системи навчання, їх гармонійне впровадження, не 
можливе без перебудов і реформ. Виходячи з цього потрібні великі 
ресурси зусиль і часу методистів-предметників для розробки та створення 
таких комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання. Проте 
організація і розробка та керування такими комп’ютерно-орієнтованими 
методичними системами навчання різних математичних предметів значно 
пришвидшить і на більш якіснішому рівні приведе до вирішення основних 
проблем інформатизації навчального процесу у вищих навчальних 
закладах. 
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