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Стаття

присвячена

розробці

навчально-тестової

комп’ютерної

програми для вивчення технічної англійської мови як засобу нової
технології активізації навчального процесу.
У програмі передбачено поділ матеріалу за темами, кожна тема
містить п’ять завдань. Набір завдань диференціюється за рівнем
складності.
Даний програмний продукт полегшить роботу викладача, допоможе
швидко та зручно оцінити знання студентів, активізує користувачів у
процесі

отримання

знань,

забезпечить

підвищення

ефективності

навчального процесу.
Статья

посвящена

разработке

учебно-тестовой

компьютерной

программы для изучения технического английского языка как средства
новой технологии активизации учебного процесса.
В программе предусмотрено разделение материала по темам, каждая
тема содержит пять задач. Набор задач дифференцируется по уровню
сложности.
Данный программный продукт облегчит работу преподавателя,
поможет быстро и удобно оценить знания студентов, активизирует
пользователей в процессе получения знаний, обеспечит повышение
эффективности учебного процесса.
Вступ. Постановка задач дослідження
Застосування комп'ютерних програм для вивчення іноземної мови
сприяє підвищенню інтенсивності навчального процесу.
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Під час комп'ютерного навчання засвоюється значно більше
матеріалу, набуваються практичні навички, відпрацьовується швидкість
реакції, підвищується загальна ефективність навчального процесу.
Крім того, матеріал, поданий в ігровій формі, засвоюється легше і
міцніше [1-2]. Використання навчально-тестових ігрових програм є
особливо актуальним при вивченні іноземної мови.
Комп’ютерні програми дозволяють тренувати різні види мовної
діяльності,

поєднувати

їх

у

різних

комбінаціях,

а

забезпечення

аудіосупроводу сприяє формуванню правильної вимови, усвідомленню
мовних явищ, формуванню лінгвістичних здібностей.
Використання

навчальних

програм

дозволяє

активізувати

навчальний процес, моделювати комунікативні ситуації, автоматизувати
мовні та мовленнєві дії.
Крім того, навчальні програми забезпечують можливість обліку
ведучої репрезентативної системи, реалізують індивідуальний підхід та
сприяють інтенсифікації самостійної роботи користувача [3].
Метою роботи є покращення якості процесу опановування знань з
технічної англійської мови за рахунок застосування комп’ютерних
технологій при розробці та впровадженні навчальних програм та оцінці
результатів для мотивації користувача.
Об’єктом дослідження постають технології активізації навчального
процесу та технології розробки навчальних програм.
Предметом дослідження є навчально-тестові комп’ютерні програми.
Задачами

дослідження

вбачаємо

аналіз

особливостей

створення

навчальних комп’ютерних програм та їх використання в середовищі
навчальної програми з технічної англійської мови як засобу нової
технології активізації процесу навчання.
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Аналіз особливостей створення навчальних комп’ютерних
програм як засобів технології активізації навчального процесу
Існує безліч навчальних програм з різних дисциплін, орієнтованих на
різні категорії користувачів, починаючи з контингенту дитячих садків і
закінчуючи персоналом різних компаній та фірм.
Усі навчальні програми поділяються на чотири типи [1]:
1) тренувальні й контролюючі;
2) наставницькі;
3) імітаційні й моделюючі;
4) розвиваючі ігри.
Тренувальні програми призначені для закріплення набутих вмінь і
навичок.
Такі програми опираються на вивчений теоретичний матеріал і у
заданій послідовності пропонують користувачу питання й завдання для
виконання, підраховують кількість правильних і неправильних відповідей
(у випадку правильної відповіді може видаватися репліка, що заохочує
користувача, а при неправильній відповіді користувач за згодою може
отримати підказку).
Наставницькі програми пропонують користувачам теоретичний
матеріал

для

вивчення.

Завдання

й

питання

у

цих

програмах

використовуються для організації людино-машинного діалогу та для
здійснення керування навчальним процесом.
Так, коли відповіді користувача невірні, програма може «відкотитися
назад» для повторного вивчення теоретичного матеріалу.
Наставницькі

програми

реалізуються

низкою

алгоритмів

[4]:

послідовно-підготовчим алгоритмом, паралельно-підготовчим алгоритмом,
послідовно-коригувальним

алгоритмом,

паралельно-коригувальним

алгоритмом, алгоритмом переносу, аналітичним алгоритмом, синтезуючим
алгоритмом, алгоритмом упорядкування.
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Імітаційні
ілюстративних

і

моделюючі

можливостях

програми

базуються

комп’ютера,

з

на

одного

графічнобоку,

й

обчислювальних, з іншого. Такі продукти дозволяють здійснювати
комп’ютерний експеримент та забезпечують інтерактивну взаємодію
користувача з навчальним середовищем програми.
Розвиваючі ігри надають у розпорядження користувача деяке уявне
середовище, набір передбачених можливостей і засобів їх реалізації.
Розвиваючі ігри сприяють формуванню пізнавальних навичок
користувача та заохочують самостійну роботу в програмному середовищі з
метою відкриття нових можливостей та реалізації можливих взаємодій між
наявними ігровими об’єктами у процесі здійснення навчальної діяльності.
Розроблювана навчальна програма також належить до першого типу, до
тренувальних програм.
Розробка моделі та засобів навчальної програми
Розроблена навчальна програма містить базу даних, де зберігається
інформаційний

матеріал

для

забезпечення

навчальних

завдань,

структурованих за темами, що пропонуються для вивчення користувачу.
Інтерфейс складається з базових вікон програми:
-

головного вікна програми, де користувач обирає тему для

вивчення матеріалу;
-

вікна зі списком завдань;

-

вікна з розділенням слів на блоки;

-

вікна для проходження завдання;

-

вікна, що відображує результат пройденого завдання (відсоток

правильних відповідей).
Модель розробленої навчальної програми наведено на рисунку 1.
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Блок вибору
завдання

Блок введення
даних

Модуль оцінки
результату

Блок виведення
результату

Ядро програми

База даних

Рисунок 1 – Модель навчальної програми
Навчальна програма має модульну ієрархічну структуру. Кожний
програмний

модуль

є

фізично

відділеним

від

інших

модулів,

програмується, компілюється, налагоджується та тестується окремо.
Більше того, кожний розроблений програмний модуль може включатися до
складу різних програм, де працюватиме автономно. Таким чином,
модульне програмування можна розглядати як засіб боротьби зі
складністю програми та як засіб боротьби з дублюванням програмного
коду. Наявність відкритої бази даних є перевагою програми, оскільки
передбачає можливість зміни та доповнення матеріалу для вивчення будьякої теми.
Висновки
Розроблена комп’ютерна програма призначена для активізації
навчального процесу при вивченні технічної англійської мови. Програма
акумулює базові принципи створення навчальних комп’ютерних засобів.
Програма розроблена за допомогою Windows Presentation Foundation, що
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об'єднує

користувацький

інтерфейс,

мультимедіа

та

інформаційні

документи. Для акумулювання інформаційних ресурсів підключено базу
даних, створену в середовищі Microsoft Access.
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