
Єдиний шлях, що веде до 

знань – діяльність. 

Б. Шоц 

У сучасних освітніх установах велика увага приділяється комп'ютерному 

супроводу професійної діяльності. Застосування мультимедійних засобів на 

заняттях дозволяє підвищити не тільки інтерес до майбутньої спеціальності, але 

і успішність по даній дисципліні. Навчальні комп’ютерні програми і електронні 

підручники дають можливість кожному студенту незалежно від рівня його 

підготовки брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій 

процес навчання, здійснювати самоконтроль. Бути не пасивним спостерігачем, 

а активно одержувати знання і оцінювати свої можливості. 

Тому 15 лютого 2017 року відбулося чергове засідання творчої лабораторії 

"Електронний підручник як фактор підвищення мотивації до навчальної 

діяльності у майбутніх педагогів". 

Тема засідання "Підготовка фрагментів електронного навчального 

посібника". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алексєєв А.О. ознайомив присутніх з перевагами і вразливими місцями 

електронних посібників. Серед переваг електронних книг виділив наступні: 

 невеликий розмір файлу (на мобільному пристрої можна зберігати 

десятки тисяч електронних книг, а в режимі онлайн такі файли завантажуються 

дуже швидко); 

 можливість повнотекстового пошуку по всьому файлу книги, 

перехід по гіперпосиланнях; 

 низька вартість (як правило, електронні книги розповсюджуються 

або безкоштовно або за символічну плату); 

 можливість відтворення аудіофайлів та відео; 

 забезпечення інтерактиву – реакції об’єкта на дії користувача; 

 можливість інтерактивного опитування користувача щодо 

інформації, розміщеної в книзі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новик Ю.І. розповів, що до створення електронного підручника його 

підштовхнула участь у творчій групі. Електронні посібники він створював за 

допомогою програми TurboSite. Виглядає такий посібник як веб-сайт локальної 

версії, тобто зберігається на комп’ютері і працює без Інтернету. 

Перед створенням електронного посібника потрібно підготувати всі 

необхідні матеріали, що знадобляться для його наповнення, а також встановити 



програму TurboSite (програма безкоштовна і встановлюється без проблем). Для 

необхідних матеріалів бажано створити дві папки. Одна для текстових 

документів, які відповідають за сторінки підручника. Друга – для зображень, 

які доповнюють текст.  

Після попередньої підготовки у програмі TurboSite створюється і 

зберігається проект нашого електронного підручника. Робота ця нескладна, але 

вимагає певного часу. підручника. 

 

 

Голова творчої групи продемонстрував можливості програми eBook edit 

Pro. Дана програма служить для компіляції 

електронних книг і дозволяє навіть 

недосвідченому користувачеві створити 

виконуваний exe-файл, що є електронною 

книгою, з документів у текстовому, графічному 

або аудіо-форматі. 

Інтерфейс програми визнаний зручним 

більшістю її користувачів, так само як і 

інтерфейс отриманої електронної книги, яка, по 



суті, не може бути не тільки книгою, але й фотоальбомом, і оффлайн-веб-

сторінкою. Сам процес створення e-book складається з послідовного заповнення 

різних вкладок - параметрів майбутньої книги. 

У кінці засідання викладачі творчої групи визначились у якій програмі 

будуть створювати свої електронні підручники. 

 


