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Важливим чинником розвитку суспільства є інформатизація освіти,
підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві,
створення умов для безперервної якісної освіти.
Значним фактором виведення освіти на якісно новий рівень є не тільки
оснащення навчальних закладів комп‘ютерною технікою, а й розробка та
впровадження якісних педагогічних програмних засобів з різних
предметів. У зв‘язку з цим гостро актуальними стають проблеми розробки
нового змісту, методів і засобів навчання, відповідного дидактичного
забезпечення та його науково- методичного і психолого-педагогічного
обґрунтування.
Результати численних досліджень як в Україні, так і в Росії свідчать, що
педагогічні програмні засоби, які централізовано розроблені та надіслані
до шкіл, використовуються лише невеликою групою вчителів-ентузіастів,
але переважна більшість вчителів не часто використовує їх в навчальному
процесі [7, 6]. Головними причинами такого стану є недостатня підготовка
вчителів до використання електронних ресурсів, відсутність в освітніх
установах умов для використання сучасних педагогічних програмних
засобів та інформаційно-комунікаційних технологій, відсутність методик
використання електронних засобів при навчанні, технічна недосконалість
електронних засобів навчального призначення, їх низька змістова якість,
недостатня педагогічна цінність.
Забезпечити якість електронних засобів навчального призначення, що
розробляються, а саме, технічну досконалість, якість змісту та педагогічну
цінність, – це головне завдання розробників електронних засобів
навчального призначення. Електронні засоби навчального призначення
набувають педагогічної цінності лише в тому випадку, якщо їх легко
вписати в навчальний процес, якщо вони покращують результати
навчальної роботи. Деякі з програмних педагогічних засобів створюються
без належного науково-теоретичного обґрунтування, без участі психологів

та педагогів, виходячи виключно з інтуїції та бачення програмістів, а не з
психолого-педагогічних закономірностей процесів навчання та учіння.
Такі засоби не відзначаються ефективністю, оскільки в них не
враховується специфіка перебігу психічних процесів, психологічні
закономірності сприйняття та обробки інформації людиною, вони не
оптимізовані відносно здійснення психічних функцій учня [5].
Для підвищення ефективності впровадження педагогічних програмних
засобів у навчальний процес, а також з метою розповсюдження
інноваційного педагогічного досвіду та методичної підтримки вчителів,
що починають впроваджувати електронні засоби навчального призначення
на своїх уроках, доцільним є створення навчально-методичних комплектів.
Навчально-методичний комплект з дисципліни – це набір навчальних
матеріалів різного призначення, що містить навчальний посібник для
учнів, створений у вигляді традиційного друкованого підручника,
педагогічний програмний засіб для учнів, робочий зошит, методичні
матеріали для вчителів та, можливо, інші компоненти (зокрема, збірник
задач, бібліотека електронних наочностей, педагогічний програмний засіб
для вчителя, що дозволяє організувати контроль рівня досягнень учнів
тощо).
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