
Наука – 

полководець,  

а практика – солдат.  

Леонардо да Вінчі 

 

Файли сучасних електронних книг мультимедіа, окрім тексту, містять декілька 

каналів сприйняття: звуково-музичний, зображально-динамічний та інтерактивно-

ментальний. 

Деякі електронні книги виробляють одночасно з підготовкою друкованого 

підручника чи виготовляють зі вже існуючих друкованих підручників шляхом 

сканування тексту, іноді з використанням спеціальних відкритих сканерів, які не 

пошкоджують оригінальне друковане видання.  

Тому 30 травня 2017 року відбулося чергове засідання творчої лабораторії 

"Електронний підручник як фактор підвищення мотивації до навчальної діяльності у 

майбутніх педагогів". 

Тема засідання «Засоби, які забезпечують оптимальні умови для розробки 

електронного підручника». 

На цьому засіданні викладачі комісії презентували свої електронні підручники. 

Заслухали Новика Ю.І., який 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. 

(Демонстрація підручника «Довідник Word») 

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 (демонстрація). 

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. Я не буду зараз розповідати дальшу 

технологію створення електронного підручника. Тим, хто зацікавився, завжди радий 

допомогти.  

Для створення першого 

електронного посібника він 

використав матеріали 

короткого довідника для 

студентів по вивченню 

програми MS Word, який 

створив кілька років тому. У 

вибраному шаблоні справа 

відображаються всі 

сторінки, які є в підручнику. 

Зліва – вміст сторінки. Для переходу до потрібної сторінки достатньо викликати її 

лівою кнопкою миші. Перейти до шуканої інформації можна також зі сторінки 

«Зміст», яка викликається через створене гіперпосилання на головній сторінці. 

Крім тексту і зображень, сторінки можуть бути доповнені тестовим опитуванням. 

Тести створюються у цій же програмі TurboSite. Для зразку було створено тести на 

окремій сторінці. 



З метою підвищення якості знань з інформатики Юрій Іванович створив 

електронний посібник 

«Практичні роботи з 

інформатики для студентів І 

курсу». Доступ до цього 

посібника через Інтернет 

надано всім бажаючим. На 

жаль, бажаючих небагато. 

(Демонстрація «Зміст – 

Практична 8»). Всі ці 

практичні виконуються на 

занятті на оцінку. Тому 

студент може підготуватися 

до відповідної роботи заздалегідь. 

Ці електронні посібники можна також розглядати як елементи створення 

електронного методичного комплексу з предмету. Доповнив його я ще одним 

електронним документом – планами-конспектами занять (демонстрація). Зберігши 

даний документ на «хмарі», я завжди можу відкрити потрібний для проведення 

заняття план-конспект.  

У кожного викладача є достатня кількість матеріалів для забезпечення 

ефективного проведення 

заняття. Зазвичай ці 

матеріали надруковані 

через принтер і 

систематизовані в папках. 

А це значить, що вони вже 

є в електронному вигляді. 

Ці матеріали нескладно 

перетворити в електронний 

підручник. Студенти 

нашого коледжу за 



допомогою своїх гаджетів будуть активно працювати над самоосвітою. 

Надія Петрівна розповіла, що розробила методичний посібник «Завдання для 

перевірки знань студентів з основ початкового курсу математики». Він призначений 

для контролю, перевірки та корекції знань студентів з окремих розділів дисципліни 

«Основи початкового курсу математики», містить питання для усного опитування, 

завдання для тестової перевірки, варіанти самостійних і контрольної роботи з даних 

тем. Збережений у форматі pdf, він перетворюється у електронний посібник. В такому 

вигляді з посібником зручно працювати, надавши дистанційний доступ до нього. 

Герасимчук С.В. підводячи підсумки сказав, що ми тепер можемо відповісти на 

сакраментальні питання: кому і навіщо потрібен електронний підручник?  

Електронний підручник необхідний для самостійної роботи студентів при очному 

і, особливо, дистанційному навчанні тому, що він: 

 полегшує розуміння досліджуваного матеріалу за рахунок інших, ніж у 

друкованій навчальній літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний 

підхід, вплив на слухову і емоційну пам'ять тощо;  

 допускає адаптацію відповідно до потреб студента, рівнем його підготовки, 

інтелектуальними можливостями й амбіціями;  

 звільняє від громіздких обчислень і перетворень, дозволяючи зосередитися на 

суті предмета, розглянути більшу кількість прикладів і вирішити більше завдань;  

 надає найширші можливості для самоперевірки на всіх етапах роботи;  

 дає можливість красиво і акуратно оформити роботу і здати її викладачеві у 

вигляді файлу або роздруківки;  

 виконує роль нескінченно терплячого наставника, надаючи практично 

необмежену кількість роз'яснень, повторень, підказок і ін.; 

 підручник необхідний студенту, оскільки без нього він не може отримати міцні 

та всебічні знання і вміння з даного предмета;  

 електронний підручник корисний на практичних заняттях у спеціалізованих 

аудиторіях тому, що він дозволяє використовувати комп'ютерну підтримку для 

вирішення більшої кількості завдань, звільняє час для аналізу отриманих рішень 

і їх графічної інтерпретації;  

 дозволяє викладачеві проводити заняття у формі самостійної роботи за 

комп'ютерами, залишаючи за собою роль керівника і консультанта;  



 дозволяє викладачеві за допомогою комп'ютера швидко і ефективно 

контролювати знання учнів, задавати зміст і рівень складності контрольного 

заходу.  

 електронний підручник зручний для викладача тому, що він дозволяє виносити 

на лекції і практичні заняття, можливо, менший за обсягом, але найбільш 

суттєвий за змістом, залишаючи для самостійної роботи з ЕУ те, що опинилося 

поза рамок аудиторних занять;  

 звільняє від стомлюючої перевірки домашніх завдань, типових розрахунків та 

контрольних робіт, передоручення цю роботу комп'ютеру;  

 дозволяє оптимізовані співвідношення кількості та змісту прикладів і завдань, 

що розглядаються в аудиторії і задаються на будинок;  

 дозволяє індивідуалізувати роботу зі студентами, особливо в частині, що 

стосується домашніх завдань і контрольних заходів. 

 

 

 


