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Склад творчої групи 

Керівник творчої групи: Герасимчук С.В., голова циклової комісії викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, викладач інформатики, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач. 

 

Члени групи: 

Марченко Т.В., голова предметної (циклової) комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії; 

Невмержицький О.П., викладач загальнотехнічних дисциплін,  спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії;                                   

Ляшук Ю.В., викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст; 

Беседовська І.В., методист коледжу, викладач української мови та 

літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, 

відмінник освіти України; 

Алексєєв А.О., викладач соціально-економічних дисциплін, спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії;                                                   

Левченко С.В., викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії; 

Кириченко І.Л., викладач інформатики, спеціаліст другої кваліфікаційної 

категорії;   

Новик Ю.І., викладач інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист, відмінник освіти України; 

Новик Н.П., викладач математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист, відмінник освіти України; 

Меленець І.О., викладач хімії, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії; 

Добрянський В.В, викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст другої 

кваліфікаційної категорії.                                           



Тема дослідження. Електронний посібник. Переваги і вразливі місця 

електронних посібників. 

 

Мета дослідження: 

- виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності;  

- формування готовності педагогів щодо запровадження електронних 

посібників у навчально-виховний процес;  

- сприяти усвідомленню методики запровадження електронних посібників  

у  навчально-виховний процес;  

- психологічне, організаційне, науково-методичне і матеріально-технічне 

забезпечення умов запровадження електронних посібників у навчально-

виховний процес; 

- ознайомлення з різними моделями електронних посібників. 

 

Завдання: 

1) Проектування електронних посібників орієнтованих на навчальне 

середовище навчального закладу. 

2) Розробка методичних рекомендацій щодо використання 

експериментальних електронних посібників, а також дидактичних і 

навчально-методичних матеріалів. 

3) Апробація педагогічних підходів до використання електронних 

посібників орієнтованих на навчальне середовище у навчально-

виховному процесі з різних навчальних предметів. 

4) Обговорення проблем ефективного використання електронних 

посібників орієнтованих на навчальне середовища коледжу, 

дидактичних і навчально-методичних матеріалів у навчально-виховному 

процесі (засідання методичних рад, проведення конференцій і семінарів, 

робота проблемних і творчих груп, лабораторій тощо). 

 

 



Очікувані результати роботи: 

Очікуваним результатом  є визначення доцільності і оптимальних форм 

для широкомасштабного впровадження інноваційних засобів ІКТ, дидактичних 

і навчально-методичних матеріалів, представлених у формі електронних 

освітніх ресурсів, до навчально-виховного процесу ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 

 Розробка моделі електронного підручника орієнтованого на навчальне 

середовище ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка” 

Житомирської обласної ради. 

 

Тематика засідань творчої групи 

ТЕМА 1. Підготовка і складання електронного навчального 

посібника. 

Доповідь 1.  Поняття електронного навчального посібника, його 

відмінні характеристики. (Герасимчук С.В) 

Доповідь 2. Принципи побудови електронного навчального посібника. 

(Невмержицький О.П.) 

Доповідь 3. Підготовка та реалізація в електронному вигляді 

матеріалів для посібника. (Ляшук Ю.В.) 

 

ТЕМА 2. Підготовка фрагментів електронного навчального 

посібника. 

 

Доповідь    1. Переваги і вразливі місця електронних посібників. 

 (Алексєєв А.О.) 

Доповідь    2. Бібліографічні дослідження. (Левченко С.В.) 

Доповідь 3. Інформаційна діагностика. (Марченко Т.В.) 

Практична робота. 

Створення електронних посібників у програмі Flash MX. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F


ТЕМА 3. Засоби, які забезпечують оптимальні умови для 

розробки електронного підручника. 

Доповідь 1. Методичні рекомендації з розробки електронного 

підручника. (Добрянський В.В.) 

Доповідь 2. Методичне забезпечення електронного підручника. 

(Кириченко І.Л.) 

Доповідь 3. Апаратно - програмне забезпечення для розробки 

електронних посібників.( Новик Ю.І.) 

Практичне заняття 

Створення електронного посібники з використання комп'ютерних 

систем резервації. 

 

ТЕМА 4. Використання електронних посібників у професійній 

діяльності викладача. 

Доповідь 1. Електронний підручник та проблема систематики 

комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання  (Меленець І.О.) 

Доповідь 2. Веб-технології та редактори формул.  

(Невмержицький О.П.) 

Підведення підсумків роботи творчої групи у 2016-2017 н.р., обмін 

думками щодо планування роботи на наступний рік, діагностування 

перспективних проблем для опрацювання на засіданнях творчої групи в 

наступному навчальному році. (Беседовська І.В.) 

Практична діяльність творчої групи 

Опрацювання методичної літератури 

1. Антонова, С. Г. Сучасна навчальна книга: створення навч. літ. нового 

покоління [Текст] / С.Г. Антонова, Л.Г. Тюріна. - М.: Сервіс, 2001. - 287 с. 

2. Жарий, С.В. Нові інформаційні технології в навчальному процесі вищого 

навчального закладу [Електронний ресурс] / С.В. Жарий / / Сб. матеріалів 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97


наук.-практ. конф. "Інформаційне середовище ВНЗ XXI століття". - Режим 

доступу: http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&r = 

thesisDesc & d = light & id_sec = 285 & id_thesis = 10455 

3. Можаєва, Г.В. Як підготувати мультимедіа курс? [Текст]: методичний 

посібник для викладачів / Можаєва Г.В., Тубалова І.В.; Під 

ред. В.П. Дьомкіна. - Томськ: ТГУ, 2002. - 41 с. 

4. Сєров, В.Р. Від оцінки технічного рівня - до інформаційної діагностиці 

досліджень і розробок [Текст] / В.Р. Сєров / / НТІ. Сер. 1. - 1989. - № 11. - 

С. 33-38 

5. Хрісточевскій, С.А. Базові елементи електронних посібників і 

мультимедійних енциклопедій [Текст] / С.А. Хрісточевскій / / Системи і 

засоби інформатики. - Вип. 9. - М.: Наука, 1999. - С. 202-213 

6. Чернілевський, Д.В. Дидактичні технології у вищій школі [Текст]: 

навч. посібник для вузів / Чернілевський Д.В. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2002. - 437 с. 

7. Епштейн, В.Л. Введення в гіпертекст і гіпертекстові системи 

[Електронний ресурс] / В.Л. Епштейн. - Режим 

доступу: http://www.ipu.rssi.ru/ publ / epstn.htm 

 

2. Обробка результатів 

1) Проектування та розробка електронних посібників. 

2) Апробація педагогічних підходів до використання електронних 

посібників у навчально-виховному процесі з різних навчальних предметів. 

3) Обговорення проблем ефективного використання електронних посібників 

у навчально-виховному процесі. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0

