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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: 

Абрагам В.І., викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії; 

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

першої кваліфікаційної категорії; 

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

літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, 

відмінник освіти України; 

Жигадло О.М., викладач фізичної культури, спеціаліст першої 

кваліфікаційної категорії; 

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

категорії;   

Кочина Н.М., голова предметної (циклової) комісії викладачів 

природничих дисциплін з методикою навчання, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Красовська Л.В., голова предметної (циклової) комісії викладачів 

методики трудового навчання з практикумом та образотворчого мистецтва з 

методикою навчання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-

методист; 

Левченко С.В., викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії; 

Ляшук А.Б., викладач хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

викладач-методист; 

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

педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії; 



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

Невмержицький О.П., викладач загальнотехнічних дисциплін,  спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії; 

Прохорова О.В., голова предметної (циклової) комісії викладачів 

іноземних мов з методикою навчання та зарубіжної літератури, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;  

Сойнова Н.І., викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач; 

Сулковський А.В., викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

Тунік Н.Ц., голова предметної (циклової) комісії викладачів фізичної 

культури та виховання з методикою викладання, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 



Тема дослідження. Електронний підручник як елемент освітнього 

середовища. 

 

Мета дослідження: 

✓ визначення структурної організації е-підручників та е-книг; 

✓ визначення особливості їх застосування у навчальному процесі, вимоги 

до їх оформлення;  

✓ проаналізувати переваги їх використання; 

✓ довести ефективність електронного підручника як засобу підвищення 

якості освіти; 

✓ дослідити особливості організації навчального матеріалу; 

✓ розглянути можливість інтеграції текстового представлення матеріалу з 

мультимедійними засобами навчання; 

✓ виявити переваги та недоліки використання електронного підручника; 

✓ розглянути програмне забезпечення для створення електронних 

підручників. 

 

Завдання: 

1) Проектування електронних посібників орієнтованих на навчальне 

середовище навчального закладу. 

2) Вдосконалення методичних рекомендацій щодо використання 

експериментальних електронних посібників, а також дидактичних і 

навчально-методичних матеріалів. 

3) Обговорення проблем ефективного використання електронних 

посібників орієнтованих на навчальне середовища коледжу, 

дидактичних і навчально-методичних матеріалів у навчально-виховному 

процесі (спільні засідання циклових комісій і творчої групи, проведення 

конференцій і семінарів, робота проблемних 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. 

Створення електронного підручника кожним учасником творчої групи. 

 

  



Тематика засідань творчої групи 

ТЕМА 1. Розробка та створення електронного підручника. 

 

Доповідь 1. Основні форми електронного підручника. (Кириченко І.Л.) 

Доповідь 2. Методичне забезпечення електронного підручника. 

(Невмержицький О.П.). 

Доповідь 3. Апаратне і програмне забезпечення розробки електронного 

підручника. (Герасимчук С.В). 

 

ТЕМА 2. Сервіси для створення е-книг та е-підручників. 

 

Доповідь 1. Методичні рекомендації з розробки електронної книги у 

форматі pdf.  (Алексєєв А.О.) 

Доповідь  2. Сервіси для створення інтерактивних і електронних книг. 

(Сойнова Н.І.). 

Практична робота. 

Створення електронних посібників у програмах FlipSnack, Batalugu, 

Storyjumper, Epubbud 

 

ТЕМА 3. Програмування електронних підручників. 

Доповідь 1. Вербальна характеристика схеми курсу (електронного 

посібника)  (Меленець І.О.) 

Доповідь 2. Порівняння можливостей програмних засобів компіляції 

електронних книг (Герасимчук С.В.) 

Практичне заняття 

Створення електронного посібника у програмах Storycove.com, 

RealeWriter,CAST UDL Book builder, Myebook, Bookemon, Shasoft eBook, 

Kindle, Ridero. 

 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.flipsnack.com/
http://nit-for-you.wikispaces.com/Batalugu
http://storyjumper/
http://nit-for-you.wikispaces.com/Epubbud
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://storycove.com/
http://realewriter.com/
http://nit-for-you.wikispaces.com/CAST+UDL+Book+builder
http://nit-for-you.wikispaces.com/Myebook
http://www.bookemon.com/
http://shasoft.com/
https://kindle.amazon.com/
https://ridero.ru/


ТЕМА 4. Креативне середовище як конструктивний елемент 

електронного підручника. 

Доповідь 1. Основні вимоги до навчальної інформації в сучасному 

підручнику. (Невмержицький О.П.). 

Практичне заняття 

Презентація власних електронних підручників. (викладачі) 

Підведення підсумків роботи творчої групи у 2017-2018н.р., обмін 

думками щодо планування роботи на наступний рік, (Герасимчук С.В.) 

  



Практична діяльність творчої групи 

Опрацювання методичної літератури 

1. Алексєєв О. М. Відмітні класифікаційні ознаки електронних навчальних 

видань для інженерних спеціальностей [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ii.npu.edu.ua/2009-11-27-11-40-37/83--15/268-2009-11-

27-12-10-0974 

2. Пєнкін Ю.М. Електронний підручник [Електронний ресурс] / Ю.М. 

Пєнкін, В.А. Жук . – Режим доступу: 

http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2335/elektronnij-pidruchnik 

3. Корбут О.Г. Електронний підручник як елемент освітнього середовища 

[Електронний ресурс] / О. Г. Корбут. - Режим доступу: 

http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1087 

4. Фіголь Н. Електронний навчальний посібник чи підручник: до 

проблеми визначення / Н. Фіголь; Національний технічний університет 

“Київський політехнічний інститут”, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk733/TK_wisnyk733_1_fihol'.htm 

5. Литвин А.В. Електронні навчальні посібники і підручники для ПТНЗ 

[Електронний ресурс] / А.В. Литвин. - Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/5249/1/St_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%

B8%D0%B3_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D

0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80.pdf 

6. Електронний підручник як дидактичний засіб у педагогіці / НМЦ 

“Агроосвіта”. - К.: Агроосвіта, 2016. - 32с. 

7. Ющик А. Огляд програмного забезпечення для створення електронних 

книг [Електронний ресурс] / А. Ющик; Національний університет 

харчових технологій, 2014. - Режим доступу: 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16918/1/315.pdf 

2. Обробка результатів 

1) Проектування та розробка власних 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://www.ii.npu.edu.ua/2009-11-27-11-40-37/83--15/268-2009-11-27-12-10-0974
http://www.ii.npu.edu.ua/2009-11-27-11-40-37/83--15/268-2009-11-27-12-10-0974
http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2335/elektronnij-pidruchnik
http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1087
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk733/TK_wisnyk733_1_fihol'.htm
http://lib.iitta.gov.ua/5249/1/St_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/5249/1/St_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/5249/1/St_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16918/1/315.pdf

