Секція 1. Інформаційні технології та системи управління
ня, які вивчатимуться. Тут підхід має бути з одного
боку фундаментальним, з другого – доступним для
кінцевих користувачів, а з третього – актуальним
для повсякденної фахової діяльності.
Авторами проведено дослідження з добору змісту, який є важливим для повсякденної роботи економістів й одночасно доступним для студентів із
зазначеним вище рівнем комп'ютерної підготовки.
Ці дослідження дозволили зробити такі висновки:
1. Вивчення теми «Основи офісного програмування» виводить фахівця на рівень програмуючого користувача.
2. Враховуючи принцип науковості, критерієм
відбору змісту навчання стає не довгострокове апробування знань наукової дисципліни саме по собі, а
ступінь затребуваності нової науки сучасним суспільством.
3. Прикладами з галузі економіки, до яких застосовуватимуться методи і засоби, що вивчаються
під час опанування теми, можуть бути такі задачі як
форми для ведення списків (баз даних) в Excel, майстер довідок, створення звіту у Word за даними
Excel і функції користувача. Вони сприяють фундаментальній підготовці, є доступними для кінцевих
користувачів і актуальні для повсякденної фахової
діяльності.
4. Знання з програмування на VBA доцільно
отримувати в два етапи: підготовчому та основному.

Підготовчий етап (основи алгоритмізації) вивчається у формі самостійної роботи, а основний – на аудиторних заняттях (лекції і лабораторні роботи).
5. Виходячи з принципу розвиваючого й виховуючого навчання, найбільш ефективно можна побудувати навчальний процес як логічної послідовності задач, розв’язання кожної з яких утворює зону
найближчого розвитку [2].
6. Для забезпечення виконання принципу соціокультурної відповідності сформульовано елементи інформаційної культури, які потрібно сформувати у студентів під час вивчення теми.
7. Базуючись на принципах міцності, позитивної мотивації й сприятливого емоційного клімату
навчання сформульовано вимоги до методів викладу
і організації навчального процесу, зокрема, необхідності враховувати естетичні запити студентів.
8. Виходячи з принципу доступності, запропоновано виконання лабораторних робіт у спосіб, коли
студент самостійно вибирає рівень складності з поміж фронтального, індивідуального і компетентнісного.
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На сегодняшний день решен ряд задач формализации и компьютерной обработки естественного
языка, однако, несмотря на значительные успехи в
этой области, полностью адекватные семантические,
грамматические анализаторы до сих пор не разработаны. Достаточно эффективным инструментом для
формализации правил словообразования является
алгебра конечных предикатов (АКП) [1 – 4]. С помощью АКП были построены математические модели многих частей речи русского языка.
Одной из нерассмотренных частей речи являются наречия. Примечательной особенностью наречий является то, что их использование в словосочетаниях позволяет более точно передать заложенный
в высказывание смысл. В связи с этим предлагается
построить с помощью АКП модель словообразования наречий, которая позволяла бы выявлять смысл
конкретных словоформ наречий для дальнейшего их
использования при построении рекомендация на
естественном языке в интеллектуальных системах
поддержки принятия решений, семантических ана-

лизаторах, интеллектуальных системах общения и
обслуживания клиентов [5].
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