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Сучасна тенденція інформатизації навчання – його фундаменталіза-
ція [1], складовою якої є розробка методичних систем навчання інфор-
матичних дисциплін на основі широкого застосування міждисциплінар-
них галузей наукового знання, таких, як штучний інтелект: розвиток 
ідей штучного інтелекту із самого початку спирався на його тісні взає-
мозв’язки з науками, які вивчають явища пізнання, розуміння, прийнят-
тя рішень людиною, тобто з психологією, логікою, лінгвістикою, з одно-
го боку. З іншого, розвиток систем штучного інтелекту нерозривно 
пов’язаний з розвитком інформатики як науки, адже саме завдяки вико-
ристанню систем керування зі зворотним зв’язком при моделюванні ми-
слення людини і виникла наука кібернетика. 

Норберт Вінер писав, що «... усі машини, що претендують на «ро-
зумність», повинні ... навчатися». Така властивість інтелектуальних кі-
бернетичних систем дає основу для їхнього використання в процесі на-
вчання. 

Одним з ефективних засобів реалізації інтелектуальних систем є 
мова Лісп. Велика частина програм роботи з природною мовою, симво-
льної обробки і систем штучного інтелекту написані на Ліспі, а багато 
методів, що використовуються в галузі штучного інтелекту, засновані на 
особливих властивостях цієї мови. Лісп є мовою функціонального про-
грамування – технології програмування, що ставить своєю метою дати 
кожній програмі просту математичну інтерпретацію, незалежну від де-
талей реалізації. 

Математичні функції виражають зв’язок між параметрами і резуль-
татом деякого процесу. Так як обчислення – це теж процес, що має вхід і 
вихід, функція є й адекватним засобом опису обчислень. Цей принцип 
покладений в основу функціональної парадигми програмування. 

Функціональна програма являє собою набір визначень функцій, що 
визначаються через інші функції чи рекурсивно. У процесі виконання 
програми функції одержують параметри, обчислюють і повертають ре-
зультат, у разі потреби обчислюючи значення інших функцій. Програ-
муючи функціональною мовою, програміст не повинен описувати поря-
док обчислень: йому необхідно просто описати бажаний результат у ви-
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гляді системи функцій. 
Основними властивостями функціональних мов є стислість і прос-

тота, проста типізація, модульність, використання функцій як значень, 
відсутність побічних ефектів, відкладені обчислення. 

Однією з найбільш вдалих мов для початкового навчання програму-
вання (особливо молодших школярів) є мова програмування Лого, яка 
не лише є мовою функціонального програмування, але й базується на 
мові Лісп (є його діалектом). 

Необхідність у двомовності (а в ідеалі – й багатомовністі) майбут-
нього вчителя інформатики сьогодні ні в кого не викликає сумнівів. За-
звичай обираються дві мови в межах однієї технології програмування 
(переважно – імперативні Сі та Паскаль чи їх об’єктні діалекти). Це до-
зволяє переносити поняття з однієї мови на іншу, зосередившись на реа-
лізації алгоритму замість синтаксису. 

Саме тому у створеному нами практикуму з функціонального про-
грамування пропонується вивчення двох схожих функціональних мов – 
Лісп та Лого. В якості середовищ програмування використовуються 
компактні продукти, що не потребують інсталяції – XLISP та 
LogoWriter. 

При вивченні мови Лого особлива увага звертається на методику 
формування алгоритмічного мислення в молодшій та середній школі (2–
9 класи), при вивченні мови Лісп – на програмування систем символьної 
математики та експертних систем (10–11 клас) [2]. Таким чином, після 
завершення практикуму студенти отримують потужні засоби навчання 
інформатики. 

В якості продовження даної роботи пропонується дослідження про-
блеми формування алгоритмічних компетентностей студентів засобами 
функціонального програмування (при застосуванні функціональної мови 
як основної в процесі навчання основ програмування студентів молод-
ших курсів). 
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