
Інформаційно-ілюстративне навчання за допомогою електронного 

підручника сприяє засвоєнню великого за обсягом і досить складного 

матеріалу. Електронний підручник, що містить не тільки текстову і графічну 

інформацію, але й звукові та відеофрагменти, дозволяє індивідуалізувати 

навчання і, на відміну від 

звичайного (друкованого) 

підручника, має 

інтерактивні можливості, 

тобто може надати 

необхідну інформацію за 

запитом студента. Тому 23 

березня 2018 року 

відбулося чергове засідання 

творчої лабораторії 

"«Електронний посібник як 

фактор підвищення 

мотивації до навчальної 

діяльності у майбутніх 

педагогів»". 

Тема засідання "Програмування електронних підручників". 

З доповіддю "Вербальна характеристика схеми курсу (електронного 

посібника)" виступила Меленець І.О., яка розповіла, що електронний підручник 

повинен не просто повторювати друкарські видання і бути їх електронною 

версією, а максимально використовувати всі сучасні досягнення інформаційних 

технологій: 1. Електронний підручник повинен містити тільки мінімум 

текстової інформації у зв’язку з тим, що тривале читання тексту з екрану 

спричиняє значне стомлення студента і, як наслідок, зниження сприйняття і 

засвоєння знань. 2. Позитивним чинником є можливість широкого 

використання в електронному підручнику ознак кольоровості, що істотно 

підвищує його інформаційну цінність. В електронному підручнику повинна 

використовуватися можливість виділяти окремі слова або фрази кольором, 

фоном або іншим 

способом, що 

покращує наочність і 

дозволяє акцентувати 

увагу на головному. 3. 

Електронний 

підручник повинен 

містити велику 

кількість 

ілюстративного 

матеріалу, що 

активізує розумову 

діяльність студента і 

забезпечує практичну 

наочність навчання. 

Використання 
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відеофрагментів або анімації дозволяє передати в динаміці процеси і явища, що 

вивчаються. Ці компоненти визначають мультимедійний характер 

електронного підручника. Електронний підручник повинен містити 

гіперпосилання між елементами підручника і може мати посилання на інші 

електронні підручники і довідники, що забезпечується застосуванням 

різноманітних програмних засобів навігації. Електронний підручник повинен 

дозволяти робити закладки в будь-якому місці, відображати список закладок, 

відсортувавши їх у будь-якому порядку.  

З доповіддю "Порівняння можливостей програмних засобів компіляції 

електронних книг" виступив Герасимчук С.В., який розповів, що при 

проектуванні і створенні електронного підручника та навчальних програм 

необхідно дотримуватися психологічних принципів взаємодії людини та 

комп’ютера. Виняткове дидактичне значення має компонування текстового, 

графічного та іншого матеріалу. Якість сприйняття нової інформації, 

можливість узагальнення й аналізу, швидкість запам’ятовування, повнота 

засвоєння навчальної інформації значною мірою залежать як від розташування 

інформації на сторінці (екрані монітора), так і від послідовності сторінок. Ці 

елементи відіграють важливу роль не тільки в усвідомленні й розумінні змісту 

матеріалу користувачем, але й в подальшому кодуванні та перекладі в 

довготривалу електронну пам’ять матеріалів для його зберігання й 

використання. Слід зазначити, що використання електронного підручника 

доцільне тільки в комплексі з іншими навчальними системами, при цьому не 

заперечуючи, а взаємно доповнюючи друкарські видання. 

 

У кінці засідання викладачі творчої групи продемонстрували свої 

електронні посібники та визначилися із шляхами їх завершення. 



 


