
Комп’ютер виконує дуже прості 

операції – бере число, додає до іншого 

числа, порівнює результат з третім 

числом – але виконує їх зі швидкістю, 

скажімо, 1000000 в секунду. На 

швидкості 1000 000 операцій в секунду 

результати більше нагадують магію. 

 Стів Джобс, засновник компанії Apple. 

 

В умовах неперервного зростання обсягу наукової інформації в наш час 

активізується забезпечення освітньої галузі теорією і практикою використання 

інформаційних технологій. Це 

пов'язано з тим, що згідно із 

Законом України «Про освіту», 

система освіти повинна 

забезпечувати відповідний 

світовому рівень загальної і 

професійної культури суспільства.  

30 листопада 2016 року 

відбулося засідання творчої 

лабораторії "Електронний підручник як фактор підвищення мотивації до 

навчальної діяльності у майбутніх педагогів".  

На початку засідання керівник 

творчої лабораторії ознайомив 

присутніх із темою  дослідження 

"Електронний посібник. Переваги і 

вразливі місця електронних 

посібників" та завданнями: 

 проектування електронних 

посібників, орієнтованих на освітнє 

середовище навчального закладу;  



 розробка методичних рекомендацій щодо використання 

експериментальних електронних 

посібників, а також дидактичних і 

навчально-методичних матеріалів;  

 апробація педагогічних 

підходів до використання 

електронних посібників, 

орієнтованих на освітнє 

середовище у навчально- 

виховному процесі з різних навчальних предметів і дисциплін;  

 обговорення проблем ефективного використання електронних посібників, 

орієнтованих на навчальне середовища коледжу, дидактичних і методичних 

матеріалів у навчально-виховному процесі (засідання методичних рад, 

проведення конференцій і семінарів, робота проблемних і творчих груп, 

лабораторій тощо). 

Жвавий інтерес викликало повідомлення "Поняття електронного 

навчального посібника, його відмінні характеристики". Під час виступу Сергій 

Володимирович ознайомив присутніх із поняттям електронного підручника, 

основними умовами його виникнення, класифікацією та особливостями 

використання. Навів основні приклади  програм для роботи з електронними 

підручниками. 

 Викладач Невмержицький О.П. 

розкрив принципи побудови електронного 

навчального посібника. Основні з яких: 

1. Принцип квантування: 

розбиття матеріалу на розділи, що 

складаються з модулів, мінімальних за 

обсягом, але замкнутих за змістом.  

2. Принцип повноти: кожен модуль повинен мати такі компоненти:  

− теоретичне ядро;  

− приклади;  



− завдання і вправи для самостійного розв’язання;  

− контрольні питання для самоперевірки з теорії;  

− контрольні  питання  або  контрольна  робота  для  перевірки  знань 

з усього  модуля.  

3. Принцип  наочності:  кожен  модуль  повинен  складатися  з  колекції 

фрагментів (кадрів)  із  текстом  і  візуалізацією,  що  полегшує  розуміння  і 

запам’ятовування нових понять, тверджень і методів. 

Також викладач Ляшук Ю.В.  продемонстрував можливості Ridero – 

електронної видавничої платформи для незалежних авторів, яка дозволяє 

авторам будь-яких жанрів за кілька хвилин безкоштовно перетворити книги з 

текстового файлу в повноцінно зверстану електронну та паперову книгу з 

наступним розміщенням її в провідних онлайн-магазинах. 

https://ridero.ru/

