
ПЕДАГОГІЧНІ 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ 

навчання: застосування 

та функціональне 

призначення



Програмний засіб навчального 

призначення або педагогічний 

програмний засіб

– це засіб, у якому відображено деяку 

предметну галузь, певною мірою 

реалізовано технологію її вивчення, 

забезпечено умови для здійснення 

різних видів навчальної діяльності.



Мета використання ППЗ в 

освітньому процесі:

◼ образне і динамічне 

представлення навчальної 

інформації, її систематизація, 

постійне й оперативне 

відновлення;

◼ вироблення і закріплення 

різноманітних умінь і навичок;

◼ контроль за засвоєнням знань.



За принципом роботи ППЗ можна 

розподілити на: 
навчальні (електронні репетитори, тренажери, 
довідники, енциклопедії, бази даних навчального 
призначення, контролюючі програми);

предметно-орієнтовані середовища (моделюючі 
програми, мікросвіти);

інструментальні навчальні програми;

інтегровані навчальні засоби (комп’ютерні 
підручники, посібники, лабораторні практикуми, 
електронні навчальні курси).



ППЗ — сучасний електронний 

мультимедійний підручник

— це цілісна дидактична система, що 

заснована на використанні комп’ютерних 

технологій і засобів Інтернету, яка 

ставить за мету забезпечити навчання за 

індивідуальними і оптимальними 

навчальними програмами з управлінням 

процесу навчання.





Переваги ППЗ:

Робота з ППЗ активізує самостійне мислення 
учнів;

ППЗ передбачають велику кількість і високу 
якість ілюстративних матеріалів;

ППЗ дозволяють об'єктивно та достовірно 
визначати рівні навчальних досягнень учнів;

Ефективність роботи викладача підвищується, 
збільшується складова творчої роботи;

ППЗ надає можливість організувати віртуальну 
лабораторну роботу;                

Індивідуальний темп навчання.



НМЦ ПТО у Харківській області 

вперше проведено обласну 

виставку-огляд кращих 

електронних освітніх ресурсів  

за темою: 

«Формування ключових 

компетентностей запорука 

конкурентоспроможності 

сучасного кваліфікованого 

робітника».



Виставка-огляд кращих ЕОР 

проводилася шляхом 

розміщення матеріалів на 

Google Диску НМЦ ПТО у 

Харківській області.



Вид електронного освітнього ресурсу Кількість

Дистанційний курс 1

Віртуальний музей 1

Мультимедійний проект 1

Робочий зошит 1

Блог 2

Веб-квест 2

STEM-урок 2

Відео та нестандартні уроки 3

Електронний навчальний посібник 5

Електронні освітні ігрові ресурси 5

Сайт 6



веб-квест з хімії "Підкорювачі 

вершин" 



STEM-урок



блог



веб-квест



робочий зошит на тему: «Вітаміни, 

їх роль в обміні речовин»



сайт



Високі результати продемонстрували              

педагогічні працівники:

колектив авторів – Ткачук О.І., Лебединська Т.Ю. (ДНЗ «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти»), Лук'янчикова О.В.

(Первомайський професійний ліцей), Ольховська Л.Ф. (Професійно-

технічне училище №60 смт Кегичівка), Забродіна Н.М. (ДНЗ 

«Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти 

Харківської області»), Псялига І.О. (Барвінківський професійний аграрний 

ліцей), Іващенко О.М. (ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»), 

Єгоршина Л.В. (ДПТНЗ «Регіональний центр професійної освіти 

ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та 

дизайну»), Мирошниченко О.В. (Красноградський професійний ліцей), 

Лепшеєва В.В. (ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери 

послуг»), колектив авторів ЗП(ПТ)О «Богодухівський регіональний 

центр професійної освіти Харківської області» (Тімченко Н.В., 

Руденко В.В., Павлюченко Ю.Г., Дяченко Т.М.).



Недопрацювання:

-складність «навігації»;

- однотипність запропонованих завдань та форм 
представлення матеріалів;

- необхідність встановлення додаткового програмного 
забезпечення для роботи з наданим ресурсом;

- відсутність вільного доступу до окремих розділів 
ресурсів;

- перенасиченість кольорової гами;
низька ступінь мультимедійності ресурсів;

- відсутність системи та критеріїв оцінювання у 
випадках, коли вони були необхідні;

- граматичні та стилістичні помилки.



Педагогічні програмні 

засоби, що використовуються 

під час підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників, 

ефективно впливають на 

якість професійного 

(професійно-технічного) 

навчання.


