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Abstract. One of the ways to increase the eciency of computer support of the educational process

is to provide the subject teacher with a simple and easy-to-use interactive instrumental and executive

system with a set of educational materials and test tasks for testing knowledge. The presence of two

subsystems – the subsystem of learning and the subsystem of testing and performance accounting

allows the teacher to solve the problem of simultaneous questioning in the classroom. The student,

in turn, gets the opportunity to re-test independently to correct his unsatisfactory grades on certain

topics already covered. Pedagogical experience shows that there were many such systems; most of them

were focused on learning programming. Today, almost all training systems created in the 1960s, except

PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations), have no practical signicance. In their

didactic capabilities, they diered little from the systems that used the simplest technical learning tools

and provided a rigid, virtually excluding dialogue determination of student activity. However, it was the

rst developments that stimulated interest in computer learning, and the development of hardware and

soffiware for personal computers led to greater opportunities for their use in learning.
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Одним з напрямiв пiдвищення ефективностi комп’ютерної пiдтримки учбового

процесу є надання викладачу-предметнику простої та зручної у користуваннi

iнтерактивної iнструментально-виконавчої системи з набором навчальних материалiв та

тестових завдань для перевiрки знань. Наявнiсть двох пiдсистем – пiдсистеми навчання

та пiдсистеми тестування й облiку успiшностi дозволяє викладачевi вирiшити проблему

одночасового опитування при проведеннi занять у комп’ютерному класi. Учень, в свою

чергу, отримує можливiсть самостiйного повторного тестувания для виправлення не

задовiльняючих його оцiнок з тих чи iнших вже опрацьваних тем.

Педагогiчний досвiд свiдчить, що таких систем було чимало; бiльшiсть з них були

зорiєнтованi на навчання програмуванню. Сьогоднi майже всi створенi у 60-i роки

навчальнi системи, крiм PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Opera-

tions – програмована логiка для автоматизованих навчальних операцiй [3]), не мають

практичного значення. За своїми дидактичними можливостями вони мало вiдрiзнялись

вiд систем, що використовували найпростiшi технiчнi засоби навчання i передбачали

жорстку, практично виключаючу дiалог детермiнацiю дiяльностi учнiв. Проте саме

першi розробки стимулювали iнтерес до комп’ютерного навчання, а розвиток технiчного

i програмного забезпечення персональних комп’ютерiв призвiв до розширенння
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можливостей їх використання у навчаннi.

Не випадково в останнi роки ми спостерiгаємо стiйкий iнтерес до рiзного роду

iнструментальних оболонок типа Framework (на базi якої в Центрально-Мiськiй гiмназiї

м. Кривого Рога досить успiшно вивчається курс комп’ютерного моделювання [7]),

однак реалiзацiя в них учбових задач вiдбувається не завжди адекватно, а найчастiше

їх взагалi не можна втиснути у рамки цих систем. Iнший їх рiзновид – авторськi

оболонки – як правило, призначенi для якщо не разового використання, то для вузького

кола користувачiв. Бiльш того, навiть з такими системами познайомиться практично

неможливо з тiєї причини, що вони звичайно не виходять за межi учбового закладу, у

якому розробленi.

Звичайною вимогою є те, що iнструментальна частина системи повинна

обслуговувати функцiї створення, знищення, коректування учбових матерiалiв i тестових

завдань, щоб кожен викладач мав змогу формувати виучуваний курс пiд свої методи

i конкретнi умови працi. У той же час поставка “порожнiх” оболонок, навiть дуже

гарних, малоефективна, оскiльки процес їх наповнення вимагає витрат часу i вимагає

замислюватись над тим, що саме ти хочеш зробити (наприклад, закладений нами у

розроблену оболонку елементарний курс iнформатики складається з 100 урокiв й близько

1000 тестiв загальним обсягом бiльше 1 Мб).

То ж як усунути чи пом’якшити зазначенi вище недолiки? Насамперед, така система

повинна бути гарно документованою i мати хоча б примiтивну систему допомоги,

бажано контекстно-залежну. Вона має бути вiдкритою i здатною до обмiну даними з

iншими програмами, не змушуючи користувача працювати з навчальним матерiалом

лише в нiй. I, звичайно ж, вона повинна мати iнтуїтивно зрозумiлi засоби керування,

наприклад, в стандартi Commom User Access фiрми IBM [6].

Розроблена нами система TEST в одному з своїх варiантiв є повноцiнною Windows-

аплiкацiєю i в цьому варiантi може функцiонувати на IBM-сумiсних PC-386 та вище пiд

керуванням Windows for Workgroups 3.11+. Це означає, що вона може виконуватися

одночасово з iншими програмами, не заважаючи їм, а користувач може переходити

за необхiдностi у будь-яку з них. Так, скажiмо, при вивченнi курсу чисельних методiв

типовими програмами, що сумiсно працювали на однiй ЕОМ, були

• Диспетчер програм (progman) – оболонка, з якої вiдбувається запуск усiх iнших

программ

• Pri/Sec (ruslat) – русифiкатор Windows for Workgroups

• Borland C++ 3.1 for Windows (bcw) – iнтегроване середовище мови С++, у якому

виконувалися завдання з курсу чисельних методiв

• Iнструментально-виконавча система навчання та тестування (test), яка мiстила

теорiю з методу, завдання на лабораторну роботу, методичну допомогу, а в

особливо важких випадках i окремi фрагменти програмної реалiзацiї виучуваного

методу [5] (gure 1).

Система пропонує користувачу 2 основних режими роботи: “Розробка” та

“Експлуатацiя" (навчання та тестування). Режим розробки призначений для викладача i

захищений вiд випадкового та несанкцiонованого використання кнопкою паролю, що
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Figure 1: Iнструментально-виконавча система навчання та тестування.

перевiряє наявнiсть у дисководi ключового носiя – дискети, а у разi її вiдсутностi запитує

пароль з клавiатури. Запуск системи здiйснюється з DOS (з побiжним автоматичним

запуском Windows) або безпосередньо з Windows. Windows система у користуваннi

попервах складна, тому запуск з Windows-програми з DOS була включена як можливiсть,

що полегшує її експлуатацiю. Як показав досвiд, для успiшного початку курсу

лабораторних робiт з чисельних методiв уWindows студентам, зовсiм з нею не знайомим,

досить однiєї-двох пар. Пiсля запуску встановлюється режим експлуатацiї. В системi

вiдсутнi багаторiвневi меню вибору режимiв та рiзних установок, такi звичнi для

складних систем – з метою спрощення всi органи керування зосередженi в головному

дiалоговому вiкнi у виглядi панелi керування з набором кнопок та текстових субвiкон.

Такого роду iнженернiй пiдхiд – створення пульту або панелi керування – дозволяє

постiйно мати перед очима режим роботи, вибрану предметну область, групу та iм’я

студента, що, як показав досвiд користування, прискорює роботу, на вiдмiну вiд меню-

орiєнтованих систем.

Для вибору виду робiт в режимi експлуатацiї у верхнiй частинi панелi розташовано

набiр кнопок, що дозволяють обрати один з чотирьох видiв дiяльностi, а у середнiй її
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частинi мiститься велике вiкно для вiдображення рiзних режимно-залежних спискiв (з

можливiстю вибору елемента списку) або журналу успiшностi для перегляду. Режим

навчання реалiзується пiсле задання предметної областi, вибiр якої здiйснюється за

умовною трьохрiвневою схемою iєрархiї типа “Предмет – тема – урок”. На будь-якому

рiвнi “натискання” кнопки “ОК” викликає перехiд у вiкно демонстрацiї навчального

матерiалу одного або послiдовно усiх урокiв теми чи предмету (gure 2).

Figure 2: Вiдображення навчального матерiалу.

В режимi навчання доступнi усi стандартнi функцiї перегляду (редагування

навчального материалу в цьому режимi заборонено), видiлення та переносу блокiв

тексту через Clipboard – буфер обмiну Windows, який є одним iз засобiв обмiну даними

мiж рiзними аплiкацiями.

На жаль, оцiнка, незважаючи на досвiд Ш. О. Амонашвiлi [1], досi залишається мiрою

знань, тому була здiйснена спроба сумiстити як тестування “для себе”, так й “для вчителя”.

Режим “Самотестування” слугує допомiжним засобом навчання та анонiмної перевiрки

знань без занесення оцiнки до журналу успiшностi. В цьому режимi пiсля вибору

предметної областi здiйснюється перехiд в дiалогову панель тестування; набiр текста

вiдповiдi здiйснюється з клавiатури або копiюванням з буферу обмiну (туди може бути

занесена важка для запам’ятовування частина уроку або весь урок в режимi навчання,
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так що навчальний матерiал при тестуваннi, як кажуть, “пiд рукою”) (gure 3).

Figure 3: Режим тестування.

Система оцiнювання тестового завдання м’яка та демократична – заощаджений час

на пiдготовку до вiдповiдi призводить до пiдвищення оцiнки з заданим коефiцiєнтом,

а прострочений - до незалiку теста; за пiдказку ж доводиться розраховуватися деяким

зниженням оцiнки, яка виставляється пiсля проходження обумовленої кiлькостi тестiв

для даного уроку (не менше трьох).

Аналiз тексту вiдповiдi – найбiльш важка i вiдповiдальна частина системи. Якщо б

вона була закритою i обмежувалась однiєю областю знань, то проблем би не виникло. У

лiтературi згадується, наприклад, система SOPHIE (sophisticated instructional environment).

Це iмiтацiйна програма, призначена для навчання пошуку несправностей у електронних

ланцюгах [2]. В межах даної дуже вузької областi ця програма дозволяє аналiзувати

вiдповiдь, вказуючи не лише на помилку, а й на послiдовнiсть дiй, що спричинили її.

Сьогоднi не iснує ефективних методiв оцiнки смислового змiсту вiдповiдi за довiльною

тематикою, а тому доводиться покладатися наформальний аналiз тексту (збiг з еталоном).

Iснує ряд класифiкацiй тестiв, але всi вони, вiд примiтивних вибiркових до конструкцiй
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з послiдовностi слiв та фраз, набираються з клавiатури i первинним матерiалом для

аналiзу завжди є текст.

Очевидно, що випадкова помилка в одному символi при наборi не повинна

призводити до незалiку тесту. Скажiмо, возьмемо який-небудь першоквiтневий тест на

тему "Саме...":

Питання : Напишiть прiзвище росiйської радянської актриси, що складається з бiльш

як 30 букв.

Еталонна вiдповiдь : Архневолоточерепопiндрюковська

Найзаядлiшi балетомани навряд чи з першого разу зможуть написати його правильно

(не кажучи вже про те, щоб вимовити). Крiм того, в окремих випадках доводиться

допускати можливiсть перестановки слiв у фразi, тому в розглядуванiй системi

використовується багаторiвневий аналiз. Якщо пiсля видалення пропускiв та переведень

рядкiв немає повного спiвпадання з еталоном, для тестiв iз зведеним флагом складностi

виконується додатковий змiстовний аналiз. Певна рiч, у тестах з числовими вiдповiдями,

вiдповiдями з визначенням номеру вiрного (хибного) варiанту i таке iнше зазначених

проблем не виникає.

Режим рейтинг-тестування з занесенням оцiнок до журналу реалiзується пiсля вибору

групи та прiзвища у списку, якi за необхiдностi поповнює викладач. Рiзниця мiж цими

режимами несуттєва, тому що студенту, який жодного разу не тестувався, за всi уроки у

журналi стоїть оцiнка “2”, i його мета – не набирати гарнi оцiнки, щоб, протестувавшись

на “вiдмiнно” з одного уроку, одержати вищiй бал з усього предмету (як це зроблено у

деяких оболонках), а виправляти цi двiйки. Такий пiдхiд може здатися не дуже гуманим,

однак альтернативи йому нема – тiльки так можна забезпечити проходження учнем

тестiв якщо не за всiма, то хоча б з бiльшої частини урокiв. Завдяки такому пiдходу перед

ним не iснує психологiчного бар’єру, пов’язанного з можливiстю отримання поганої

оцiнки – вона в нього вже стоїть.

Режим “Робота з iмпортованими програмами” призначений для об’єднання “пiд

одним дахом” усiх необхiдних для вивчення курсу допомiжних iнструментальних

засобiв. Це можуть бути навчальнi програми з окремих роздiлiв, анiмацiйнi програми та

навчаючi iгри, транслятори з мов програмування i взагалi будь-якi програмнi засоби.

Режим “Розробка” стає доступним пiсля натиснення кнопки “Пароль” при наявностi

в дисководi ключової дискети або при її вiдсутностi пiсля набору пароля. Вiдмiннiсть

режиму розробки вiд режиму експлуатацiї полягає у доступностi функцiй коректування

та редагування спискiв предметiв, тем, урокiв, тестов, груп та їх складу, iмпортованих

програм, текстiв урокiв i тестових завдань. Для формування урокiв можуть

використовуватися вже готовi текстовi файли в кодировцi ANSI чи OEM (пiсля

перекодування утилiтою fconvert або через стандартний Windows-редактор Write [Word-

Pad] i буфер обмiну). Ця можливiсть виявляється не тiльки корисною, а й незамiнною

у тих випадках, коли курс лекцiй вже набрано ранiше. В оболонцi також передбачена

можливiсть експортування навчального матерiалу у файли в ANSI чи OEM кодуваннi

(тiльки текст) чи у форматi Windows Metale (текст + графiка). Отримання твердої копiї з

файла залишається на розсуд користувача.

Система є об’єктно-орiєнтованою; доступ до об’єктiв класiв “Урок” та “Тест” на

диску прямий завдяки невеликим за обсягом асоцiативним словникам, якi одразу
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завантажуються до оперативної пам’ятi i безперервно коректуються у процесi роботи.

Для прискорення дискових операцiй запис кожного разу iде у кiнець вiдповiдного

файлу, так що у процесi роботи на диску може виявитися декiлька копiй одного й

того уроку чи тесту рiзної свiжостi. Щоб запобiгти такого марнотратства дискової

пам’ятi (а iнодi це сотнi килобайт), наприкiнцi сеансу роботи з системою користувачу

пропонується пересортувати данi з метою вилучення “мертвих” даних, на якi немає

посилань у словниках. Це опцiональна операцiя, оскiльки при великих об’ємах даних

вона вiднiмає деякий час.

Зараз обговорювана оболонка наповнена уроками та тестами з чотирьох предметiв:

“Чисельнi методи”, “Елементарний (ввiдний) курс iнформатики”, “Основи наукових

дослiджень”, “Програмування в Turbo Vision”. Апробацiя системи проводилась у чотирьох

групах студентiв 3-го курса (поток МI-93) й, окрiм усунення ряду помилок i недоробок,

показала такi результати.

Засвоєння органiв керування досягається за 10-20 хвилин за умови хоча б мiнiмального

досвiду спiлкування з Windows; у разi його вiдсутностi зайняття розпочинаються

з пiдручника до операцiйного середовища Windows. При серйозному вiдношеннi

викладача до оцiнок у системному журналi успiшности останнiй грає ключову роль в

активному використаннi студентами навчальних матерiалiв i вiдвiдувань додаткових

занять у комп’ютерному класi. Це особливо ефективно для студентiв, щомають проблеми

iз засвоєнням курсу. Спостерiгаються спроби багаторазового тестування, конспектування

еталонних вiдповiдей при незалiках тестiв з метою майбутнього використання,

активний пошук вiдповiдей в текстах урокiв; студент несамохiть втягується у процес

“самонатаскування” з погано засвоєних роздiлiв (у вiльний вiд занять час). Iнший ефект

– пiдвищення продуктивностi, наприклад, при навчаннi програмуванню, виникає за

рахунок копiювання фрагментiв програм з наведених в уроках методичних матерiалiв до

iнтегрованого середовища розробки, що дає можливiсть пiдвищити складнiсть завдань

з програмування шляхом “збирання” програм з рекомендованих фрагментiв. Крiм того,

iнструментально-виконавча система передбачає

1. Iндивiдуальний темп навчання, при якому студент може повернутися до будь-якої

методичної рекомендацiї та прикладу, ще раз пройти погано засвоєний матерiал

[4].

2. Диференцiйоване тестування, що дозволяє встановити рiвень вимог студентащодо

оцiнки.

3. Незалежнiсть вiд змiсту вiдповiдi при тестуваннi та матерiалу при вивченнi дає

змогу наповнювати систему довiльним матерiалом (як приклад можна навести

курс “Основи наукових дослiджень” та батарею тестiв з педагогiки).
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