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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка до дипломної роботи «Теоретичні засади розробки 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК, ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ПОСІБНИК, ДРУКАРСЬКІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Об’єкт дослідження - процес розробки електронного навчального 

посібника «Друкарські та електронні засоби інформації». 

Предмет дослідження – теорія створення електронного навчального 

посібника. 

Мета роботи - дослідити теоретичні засади процесу розробки 

електронного навчального посібника «Друкарські та електронні засоби 

інформації». 

Методи дослідження - аналіз, синтез, системний аналіз, дедуктивний 

метод, термінологічний аналіз, інформаційний підхід та метод узагальнення. 

Результат кваліфікаційної роботи: рекомендується використовувати 

при під час проведення розробки електронних навчальних посібників 

аналогічної теми фахівцями сфери інформатизації та комп’ютеризації. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Ще не сформовано єдиних поглядів серед фахівців 

ні на принципи побудови, ні на структуру, ні на форму подання інформації в 

електронному вигляді в такому навчальному виданні, як електронний 

посібник. Не сформульовано дидактичних вимог до електронних підручників 

і на рівні відповідних законодавчих актів. Тому є актуальним узагальнення 

результатів авторських теоретичних розробок та практичних реалізацій 

електронних навчальних посібників для вищих начальних закладів з метою 

вироблення загальних принципів побудови електронних підручників, вимог та 

рекомендацій до них. 

Мета кваліфікаційної роботи - дослідити теоретичні засади процесу 

розробки електронного навчального посібника «Друкарські та електронні 

засоби інформації». 

Із мети випливає ряд завдань, що потребують свого почергового розгулу 

в процесі написання роботи: 

1) термінологічно проаналізувати основні поняття дослідження 

«електронний посібник»; «електронний навчальний посібник»; «друкарські 

засоби інформації» та «електронні засоби інформації»; 

2) сформувати основні принципи створення електронного навчального 

посібника; 

3) визначити основні вимоги при створенні електронного навчального 

посібника; 

4) дослідити онлайн-інструменти порталу Crello для створення 

обкладинки посібника; 

5) проаналізувати доцільність використання Microsoft Word для 

створення наповнення електронного навчального посібника; 

6) охарактеризувати ресурси порталів «Мова ДНК нації» та «Language 

Tool» у створенні електронного навчального посібника; 
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7) побудувати структурну модель навчального посібника «Друкарські та 

електронні засоби інформації»; 

8) навести характерні етапи розробки електронного навчального 

посібника «Друкарські та електронні засоби інформації»; 

9) здійснити аналіз практичності електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації». 

Об’єкт дослідження – процес розробки електронного навчального 

посібника «Друкарські та електронні засоби інформації». 

Предмет дослідження – теорія створення електронного навчального 

посібника. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, системний аналіз, дедуктивний 

метод, термінологічний аналіз, інформаційний підхід та метод узагальнення. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розроблених 

студенткою практичних рекомендаціях, спрямованих на вдосконалення 

процесу розробки електронного навчального посібника на прикладі 

«Друкарські та електронні засоби інформації». Основні результати, які були 

отримані в процесі вирішення поставлених у дипломній роботі завдань 

становлять наукову новизну дослідження. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у науковій 

обґрунтованості та прикладній спрямованості теоретичних положень, підходів 

і рекомендацій, викладених у роботі, використання яких поліпшить процес 

розробки електронного навчального посібника «Друкарські та електронні 

засоби інформації». 

Особистий внесок випускника. Кваліфікаційна робота є результатом 

самостійно виконаного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, 

розробки, висновки та пропозиції, викладені в ньому, є особистим здобутком 

автора. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дипломній роботі 

використано лише ті ідеї та положення, які є результатом власних досліджень 

здобувача. 
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Публікації. Дотепер результати дослідження поки не було опубліковано 

у наукових статтях, журналах, матеріалах конференцій тощо. 

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

додатків та списку використаної літератури. Загальний обсяг проекту 

становить 80 сторінок друкованого тексту.  

Робота містить 2 таблиці на 4 сторінках, 29 рисунків. Список 

використаної літератури налічує 47 найменувань і розміщений на 7 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1.  

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА 

 

 

1.1. Основні поняття дослідження «електронний посібник»; 

«електронний навчальний посібник»; «друкарські засоби інформації» та 

«електронні засоби інформації» 

 

Різними вченими по-різному трактуються визначення відібраних для 

дипломної понять. Почнемо із дефініції терміну електронний посібник. 

Науковець Н. Фіголь [1] трактує поняття електронного посібника як 

«електронне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її 

розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене 

як таке, у зручній для вивчення й викладання формі, який пройшов 

редакційно-видавничу обробку, призначений для розповсюдження в 

незмінному вигляді, має вихідні дані». М. Кадемія [2] надає своє бачення 

трактуванню поняття електронного посібника, у значенні «електронного 

програмного комплексу з навчальним матеріалом і тестами з конкретного 

предмета». Автор В. Федорчук [3] гадає, що доцільно визначити електронний 

підручник як «ефективний навчальний ресурс для вивчення різноманітних 

галузей знань, що піддаються глибокому структуруванню». 

Якщо взяти до уваги визначення електронного підручника, що 

знаходить своє відображення у Законі України «Про освіту» [4], то 

електронним підручником слід вважати «електронне навчальне видання із 

систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній 

програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну 

взаємодію». 

В той же час, дослідниця О. Леонтьєва [5] гадає, що електронним 

посібником є «навчальний посібник у віртуальному вигляді, який від 
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паперових посібників відрізняється особливим стилем текстового матеріалу, 

адаптованим для легшого сприймання». На противагу їй, автор І. Стромило 

[6], вважає, що електронним посібником є «електронне видання, що частково 

або повністю замінює чи доповнює підручник». 

Основними перевагами використання електронних посібників є (на 

прикладі електронного посібника з вивчення іноземної мови): 

комплексний і цілісний підхід до навчання - спочатку студент 

навчається, отримує знання про граматику, лексику та фонетику іноземної 

мови (формується мовна компетенція), потім за допомогою спеціальних 

наочних та цікавих вправ ми формуємо та тренуємо навички використання 

даних знань, і наприкінці вивчення теми отримуємо вміння застосовувати 

отримані навички у ситуаціях, максимально наближених до реальним, що 

досить легко зробити за допомогою наочності (формується комунікативна 

компетенція), сюди також можуть бути включені тести, що дозволить ще й 

оцінити рівень оволодіння матеріалом; 

в дані посібники легко можна включити будь-який країнознавчий 

матеріал, у вигляді тексту, фотографій, фільмів, кліпів або навіть посилань на 

цікаві сайти (формується загальнокультурна та інформаційна компетенції); 

формування так званої «бази даних» - при розробці подібних посібників 

формується база, в якій відображаються граматичні, фонетичні, лексичні 

особливості іноземних мов. У наступних розробках за допомогою 

гіперпосилань, можна легко використовувати вже наявні матеріали при 

поясненні нової теми чи повторенні вивченого; 

психологічна цінність - підвищується мотивація до навчання, 

стимулюється творче мислення, заохочується самостійна робота та 

дослідження (не варто забувати і про те, що для створення подібних розробок 

також можуть бути залучені учні); 

універсальність використання – подібний посібник, можливо 

використано як під час пояснення нового матеріалу, так і під час самостійної 

роботи учнів. 
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Основними недоліками використання подібних посібників є здебільшого 

проблеми не педагогічного характеру, а пов’язані з його розробкою, такі як: 

- необхідність великої кількості часу та сил викладача для 

розроблення навчального матеріалу; 

- відсутність необхідної технічної оснащеності; 

- відсутність необхідних технічних знань; 

- відсутність необхідної для подібної творчої роботи мотивації. 

Наступним для огляду є ширший термін від попереднього – 

електронний навчальний посібник.  

Науковець Ю. Коптіла [7] висуває припущення, що електронним 

навчальним посібником є «електронне видання, яке частково або повністю 

замінює або доповнює підручник і офіційно затверджене в якості даного виду 

видання». За автором О. Черняк [8] електронним навчальним посібником є «це 

повноцінний спосіб донесення навчального матеріалу до учнів з урахуванням 

методичних рекомендацій, особливостей світосприйняття та психологічних 

особливостей дитини, у якому застосовуються елементи кіно і відеозйомок, 

елементи презентацій та звукового оформлення». 

Електронний навчальний посібник в порівнянні із звичайним 

друкованим виданням має наступні переваги: 

1) забезпечує практично моментальний зворотній зв’язок, оскільки є 

інтерактивним, рівні інтерактивності змінюються від низького та помірного 

при переміщенні по посиланням до високого при тестуванні та особистій 

участі студента при обробці отриманих даних; 

2) допомагає швидко знайти необхідну інформацію, пошук якої в 

друкованому виданні ускладнений; 

3) інформація надається нелінійно і, відповідно, можна відкривати 

розділи змісту в будь-якій послідовності; 

4) відповідність тексту, використання різноманітних шрифтів, виділення 

кольором, наявність графічних та анімаційних зображень підвищує візуальне 
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представлення навчального матеріалу, тобто сприяє покращенню його 

засвоєння; 

5) можливість електронного розрахунку суттєво економить час на 

обробку отриманої інформації; 

6) дозволяє швидко перевірити знання по конкретному розділу. 

Слідуючим є дефініція поняття «друкарські засоби інформації». 

Визначення цього терміну знаходить своє відображення лише у Законі 

України «Про друковані засоби масової інформації» [9], де вказано, що 

друкарськими засобами інформації є «періодичні і такі, що продовжуються, 

видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше 

номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну 

реєстрацію». 

Останнім для ознайомлення є термін «електронні засоби інформації». 

Визначення цього поняття можна знайти у Законі України «Про телебачення і 

радіомовлення» [10], де під електронними засобами інформації трактують 

«організацію, яка надає для масового приймання споживачами аудіовізуальну 

інформацію, передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за 

допомогою побутових електронних пристроїв».  

На відміну від попереднього законодавчого акту, у Законі України «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» [11] надається ширше 

визначення електронним засобам інформації, а саме «державним електронним 

засобам інформації», які «повинні передбачати в інших програмах всебічне і 

об’єктивне інформування населення про принципи державного устрою, 

основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики України, роботу органів 

державної влади тощо».  

Таким чином, для формування конкретного уявлення про тему даного 

дослідження можна звернутися до понять «електронний посібник»; 

«електронний навчальний посібник»; «друкарські засоби інформації» та 

«електронні засоби інформації», визначення яких подано вище. Їх уточнення 
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дає можливість доцільно використовувати знання для ефективного вирішення 

поставленої в роботі проблеми. 

 

1.2. Основні принципи створення електронного навчального 

посібника 

 

Науковець В. Анохін [12] у своїй роботі відносить до дидактичних 

принципів, які відрізняють електронний підручник від друкованого чи його 

електронного аналога, «принципи наочності, індивідуалізації, активності». 

Проте не слід забувати також і про інші відомі дидактичні принципи, що 

застосовуються і для друкованих підручників, такі як принцип науковості, 

принцип систематичності та інші [12]. А такий принцип, як доступність, 

реалізується в електронному підручнику на вищому рівні. За цими 

принципами формують вимоги до електронного підручника для вищої школи.  

У Методичних рекомендації щодо структури, змісту та обсягів 

підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів [13] 

сформовано вимоги до принципів, втілити які можна як у друкованому, так і в 

електронному підручнику. Автор М. Афанасьєв формує у своїй праці [14] 

додаткові вимоги до принципів, які дуже важко чи неможливо втілити у 

друкованому виданні чи його електронному аналогу. Частково ці вимоги 

висвітлено і у доопрацюваннях автора Г. Ващенко [15]. Це зокрема такі 

додаткові вимоги: інтерактивність, мультимедійність, адаптивність, 

доступність. 

Вимога інтерактивності випливає з принципу активності, 

мультимедійності – з принципу наочності, вимоги адаптивності і доступності 

– з обох принципів індивідуалізації та доступності [16]. Отже, електронний 

підручник повинен об’єднувати інтерактивне та мультимедійне електронне 

видання, бути доступним для користувача з різних аспектів, володіти 

властивостями адаптивності та відповідати загальним вимогам до 

підручників. 
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При розробці структури та змісту ЕП необхідно орієнтуватися на 

наступні принципи та технологічні особливості [17]:  

1. Принцип пріоритетності педагогічного підходу: реалізується через 

постановку освітньої мети і розробку змісту освітньої діяльності на основі 

одного або декількох дидактичних підходів.  

2. Принцип модуля: розбиття матеріалу на розділи, що складаються з 

модулів, мінімальних за обсягом, але «замкнутих» за змістом.  

3. Принцип повноти, згідно з яким кожен модуль повинен складатися з 

наступних компонентів: теоретичне ядро; контрольні питання з теорії; 

приклади, завдання та вправи для самостійного рішення; контрольні питання 

з модуля із відповідями; контрольні тести з усього курсу; контекстна довідка; 

історичний коментар.  

4. Принцип наочності. В основі принципу створення ЕП – теорія 

мультисенсорного навчання. Кожен модуль повинен складатися із колекції 

кадрів з мінімумом тексту і візуалізацією, що полегшує розуміння і 

запам’ятовування нових понять, тверджень і методів.  

Не менш вагомим у процесі створення електронного навчального 

посібника є принцип квантування, який використовується для розбиття 

матеріалу на розділи, мінімальних за обсягом [18]. 

У той же час потенціал та можливості ЕП надзвичайно великі, з 

урахуванням розвитку інформаційних технологій – практично безмежні. 

Суспільство має приділяти найпильнішу увагу якості цифрових освітніх 

ресурсів, усунення ризиків навчання із застосуванням ЕНП. Ведучі 

книгознавці вже давно стурбовані цим питанням. Так Ю. П. Мелентьєва пише, 

що одним із основних питань освіти є завдання навчити створювати нові якісні 

цифрові тексти [21, с. 80]. Якщо сьогодні електронне середовище не створює 

достатніх умов для розвитку уяви значить треба звернути увагу на проблему 

та використати можливості електронних ресурсів на її вирішення. 

Вирішення цієї проблеми дозволить створити по-справжньому якісні 

ресурси, що дозволяють підвищити ефективність освітнього процесу, знайти 
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нові, може бути, несподівані, шляхи для трансляції знань та формування 

компетенцій. У той самий час питання формування смислового читання в 

учнів зараз дуже актуальне, оскільки, з одного боку, у суспільстві дещо 

знижується інтерес до читання у зв’язку з великою пропозицією 

мультимедійного контенту, з іншого боку – саме смислове читання є однією із 

затребуваних компетенцій. 

Електронний навчальний посібник не розвиває навички смислового 

сприйняття інформації саме собою. Воно створює умови для такого розвитку, 

служить його засобом. Смислове сприйняття розвивається внаслідок спільної 

творчої діяльності педагога та учня. З боку педагога це зусилля завжди 

усвідомлене. З боку учня може бути несвідомим, мимовільним першому етапі, 

але потім виявляється у бажанні зрозуміти, навчитися, знайти суть явищ, в 

інтересі до пізнання, у пізнавальній мотивації. 

Отже, при написанні кваліфікаційної роботи буде використано такі 

принципи як: наочність, індивідуалізації, активності, доступність, повноти, 

інтерактивність, мультимедійність, адаптивність, квантування, пріоритетність 

педагогічного підходу, модуля та інші. Саме вони будуть сприяти активному 

створенню електронного навчального посібника. 

 

1.3. Основні вимоги при створенні електронного навчального 

посібника 

 

Навчально-методичні вимоги до електронних підручників базуються на 

вимогах до традиційних підручників, що визначені Міністерством освіти і 

науки України [19], але мають особливості. Можна визначити такі додаткові 

вимоги: 

1) Науковість змісту підручника [20]: 

- зміст матеріалу має доповнювати традиційний підручник, не 

дублювати повністю матеріал, поданий в друкованих виданнях. Текстовий 

навчальний матеріал має бути лаконічним, подаватися з використанням 
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гіпертекстової розмітки. Бажано, щоб електронний підручник містив опорний 

конспект матеріалу, поданого в традиційному підручнику; 

- електронний підручник не повинен містити матеріалів, ефектів, які не 

призначені для досягнення навчальної мети та відволікають увагу учня; 

- ключові поняття доцільно подати в глосарії та передбачити 

використання гіперпосилань на глосарій або виведення означень в підказках, 

що спливають, при використанні раніше введених понять; 

- електронний підручник може містити додаткові відомості про біографії 

вітчизняних та закордонних науковців, наукові відкриття, останні досягнення 

з відповідної галузі, копії історичних документів тощо; 

- електронний підручник має містити орієнтовний перелік творчих 

завдань, учнівських проектів із застосуванням досягнень сучасних 

інформаційних технологій та апаратних засобів; 

- в електронному підручнику з предмета, що вивчається кілька років, 

доцільно передбачити можливість звернення до матеріалу попередніх років; 

2) Структура змісту [20]: 

- зміст та структурні елементи в електронному підручнику доцільно 

подати у вигляді гіперпосилань, а також передбачити використання посилань 

на глосарій, тлумачний словник чи довідник; 

- матеріал електронного підручника має бути розподілений на розділи, 

модулі, що відповідають особливостям класноурочної системи; 

- електронний підручник повинен забезпечувати можливість розгляду 

основних теоретичних положень, застосування їх на практиці, має містити 

різнорівневі завдання, вправи, тести, презентації, шаблони та заготовки до 

практичних та лабораторних робіт, виконані в текстовому редакторі, 

електронних таблицях тощо; 

3) Доступність змісту [20]: 

- зміст навчального матеріалу, подання тексту, малюнків та інших 

об’єктів, складність завдань мають відповідати віковим особливостям учнів та 

будуватись з врахуванням набутих знань, вмінь і навичок; 
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- в електронному підручнику мають найбільш раціонально 

застосовуватися інші форми подання матеріалу, які неможливі в традиційному 

підручнику; 

4) Навчально-методичний апарат підручника [20]: 

- в електронному підручнику має бути передбачено подання методичних 

рекомендацій користувачеві, що допоможуть розпочати роботу з 

підручником; 

- завдання та питання мають бути змістовними, правильну відповідь на 

які учні можуть дати при умові глибокого розуміння змісту навчального 

матеріалу; 

- різнорівневі завдання, вправи та тести мають забезпечувати 

автоматизацію самоконтролю зі зворотним зв’язком, а також інтерактивного 

поточного та тематичного контролю з відображенням динаміки процесу; 

- електронний підручник має містити розвинену багаторівневу систему 

допомоги, забезпечувати систематичний зворотний зв’язок; 

- електронний підручник має раціонально доповнювати традиційний 

додатковим ілюстративним матеріалом: графікою, діаграмами, схемами, 

аудіовізуальним матеріалом та анімаціями, комп’ютерними моделями 

об’єктів, явищ, процесів, що вивчаються; 

- розмір шрифтів поданого тексту має відповідати віковим особливостям 

учнів. 



 

19 

 

Висновки до розділу 1 

 

Для формування конкретного уявлення про тему даного дослідження 

можна звернутися до понять «електронний посібник»; «електронний 

навчальний посібник»; «друкарські засоби інформації» та «електронні засоби 

інформації», визначення яких подано вище. Їх уточнення дає можливість 

доцільно використовувати знання для ефективного вирішення поставленої в 

роботі проблеми. 

Вимога інтерактивності випливає з принципу активності, 

мультимедійності – з принципу наочності, вимоги адаптивності і доступності 

– з обох принципів індивідуалізації та доступності [16]. Отже, електронний 

підручник повинен об’єднувати інтерактивне та мультимедійне електронне 

видання, бути доступним для користувача з різних аспектів, володіти 

властивостями адаптивності та відповідати загальним вимогам до 

підручників. 

Суспільство має приділяти найпильнішу увагу якості цифрових освітніх 

ресурсів, усунення ризиків навчання із застосуванням енп.  

Для підвищення рівня індивідуалізації і професіоналізації освітнього 

процесу, а також приросту ефективності освіти загалом необхідна правильна 

побудова електронного посібника (у перспективі – електронного навчального 

посібника) з урахування педагогічних, психологічних, соціальних і технічних 

вимог, базуючись на описаних вище вимогах до структури змісту, його 

доступності та науковості. 
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РОЗДІЛ 2.  

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «ДРУКАРСЬКІ ТА ЕЛЕКТРОННІ 

ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЇ» 

 

 

2.1. Онлайн-інструменти порталу Crello для створення обкладинки 

посібника 

 

Crello є програмним забезпеченням для створення графіки, плакатів та 

рекламних банерів, а також оформлення аккаунтів у соціальних мережах. 

Платформа функціонує в Інтернеті, тому доступна з будь-якої операційної 

системи для ПК, але не працює на мобільних пристроях [21]. 

Софт розроблений для графічних дизайнерів та верстальників. Він стане 

в нагоді в роботі блогерів та власників облікових записів у соціальних мережах 

для ілюстрування постів, а також може бути використаний для створення 

зображень та наповнення сайтів. Приватні особи з його допомогою зможуть 

створювати оригінальні картинки та повідомлення, а фахівці - готувати 

матеріали для друку, ілюструвати статті додавати графіку доповідей та 

презентацій. 

На головній сторінці сайту можна зареєструватись та обрати мову 

користування. Це доступно через електронну пошту, соціальні мережі або 

Гугл (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Реєстрація на сайті Crello [22]. 

 

Після авторизації ви потрапляєте у свій профіль. Зліва в блоці є розділи: 

 Мої проекти - там будуть відображатися всі ваші створені дизайни 

 Ідеї дизайнів – можна скористатися готовим дизайном 

 Допомога 

 Налаштування облікового запису 

 Праворуч відображені всі формати, якими ви можете скористатися: 

Ви можете використовувати один із 37 форматів за готовими 

налаштуваннями або використати свої довільні розміри (рис. 2.2.). 
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Рис. 2.2. Знайомство із можливостями сайту після реєстрації [22]. 

 

Шаблони, що надані системою, можуть бути кастомізовані і завантажені 

в необхідному форматі, у тому числі у форматі PDF (рис. 2.3.).  

Можна взяти за основу варіанти запрошень, сертифікатів, візиток, 

постерів та листівок. На вибраному макеті доступні зміни тексту, додавання 

логотипу та зображень зі свого пристрою або з бібліотеки сервісу. Дизайн 

можна створити з чистого аркуша, вибравши лише розмір майбутнього 

проекту.  
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Рис. 2.3. Варіація шаблонів, наданих системою Crello [22]. 

 

Програма дозволяє завантажувати власні шрифти через кнопки Upload - 

Fonts в меню або вибирати з доступних (але не багато хто з них підтримує 

кирилицю) (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Фірмові стилі шрифтів та логотипів (завантаження власних 

стилів) [23]. 

 

В особистому кабінеті профілю можна створювати папки проектів. 
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В нашій дипломній роботі цей ресурс буде необхідним та доцільним для 

створення обкладинки на електронний навчальний посібник. На цьому порталі 

є особлива вкладка на «Головній» - «Створення власного дизайну». Саме в 

цьому розділі подається перелік можливих варіацій, починаючи від 

електронних книг, завершуючи календарями та фото-книгами. 

Ознайомимось із можливостями цієї програми при створенні шаблонів 

для електронних книг. Переходячи по клавіші «Електронна книга», система 

переносить нас до робочого вікна створення дизайну (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Робоче поля створення дизайну електронного посібника [24]. 

 

На цій сторінці існує ціла низка інструментів для створення 

електронного навчального видання. Система надає право вибору для макету 

системні фото, відео, анімацію, фони, фірмові стилі тексту і можливість 

вставки власних файлів. На окрему увагу заслуговує міні-вкладочка об’єктів 

дизайну. Тут представлено створювачу на вибір макети фігур, плівок, 

анімаційні об’єкти логотипів соціальних мереж, тіні, лінії, стрілочки, 

градієнти, рамки, колажі, діаграми, веб-елементи, навіть тематичні об’єкти 

коронавірусу та багато іншого. 
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Для прикладу можемо спробувати створити рекламу для соціальної 

мережі. Обираємо відповідний шаблон та переходимо у робоче вікно (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Початок роботи над створенням реклами [24]. 

 

Картинка із шаблонами з’являється в робочій області і ви можете 

змінювати її як вам завгодно (рис. 2.5.): 

1) Можна змінити колір - для цього треба клікнути по об’єкту, який вам 

потрібно змінити і в вікні вибрати потрібний вам колір 

2) Можна видалити блок, який вам не потрібен – для цього його потрібно 

просто взяти і перетягнути за межі картинки. 

3) Можна змінити розмір окремого об’єкта - для цього просто натиснути 

на неї і підігнати до потрібного розміру. 
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Рис. 2.5. Робота із шаблонами для реклами 

 

На дизайн можна додати різноманітні об’єкти: 

 Фігури; 

 Іконки; 

 Ілюстрації; 

 Лінії; 

 Рамки; 

 Наклейки; 

 Маски; 

Є платні об’єкти, але також дуже багато та безкоштовних (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Об’єкти для заповнення шаблонів 

 

Щоб змінити текст, клацаєте по тексту і з’являється віконце з 

налаштуваннями. Тут ви можете змінити все: 

 Розмір 

 Шрифт 

 Колір 

 Відстань між літерами та рядками тощо (рис. 2.7). 
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Рис. 2.8. Текст в шаблонах 

 

Коли все завершено, шаблон можна зберегти та скачати. 

Для початківців та нових користувачів системою буде корисно 

проглянути відео-матеріали уроків від системи Crello, що надають змогу 

ознайомитись із програмою, вивчити існуючі формати, проаналізувати 

можливості для звичайних користувачів та можливості для користувачів 

пакетом програми «Pro». Продовжуваність уроків до 2-3 хвилин, навчання 

здійснюється російською та англійською мовами. Варто додати, що цей 

програмний продукт є безкоштовним із простим для новачків набором 

функцій, якими варто керуватись при створенні обкладинки (дизайну 

обкладинки) майбутнього електронного навчального посібника. 
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2.2. Доцільність використання Microsoft Word для створення 

наповнення електронного навчального посібника 

 

Microsoft Word - один із найпопулярніших текстових процесорів, що 

пропонує як базові, так і розширені функції для створення електронних книг 

[25]. Ці функції дозволяють легко та безкоштовно структурувати, 

форматувати, редагувати та публікувати електронну книгу. 

Створення електронного посібника в цьому програмному продукті є 

цілим процесом, тому доречніше його розділити на послідовні етапи: 

1. Розробка макету електронної книги. 

В ідеалі автор майбутнього посібника має змогу організувати зміст 

електронного посібника, орієнтуючись на одноманітний та простий дизайн, 

що покращить процес ознайомлення із підручником читачів.  

 

Рис. 2.9. Активне вікно налаштування параметрів сторінки документу 
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Для створення базового макету електронного посібника у вкладці 

«Розмітка сторінки» необхідно встановити усі параметри розміру сторінки, 

розставити переноси, номери сторінок, верхні та нижні колонтитули (рис. 2.9).  

Ці кроки необхідно зробити в саму першу чергу, оскільки мобільні (ПК) 

засоби будуть динамічно змінювати розмір сторінок у відповідності до їх 

відображення. 

2. Вибір тематичного та кольорового дизайну 

Після того, як автор завершив первинний макет сторінки, наступним 

кроком буде вибір теми для вашого електронного навчального посібника. 

Елементи дизайну доступні у вкладці «Розмітка сторінки» - розділ «Теми» 

(рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Активне вікно налаштування параметрів сторінки документу 
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В цьому вікні можна обрати кольорову схему із випадаючого списку 

«Кольори» або налаштувати їх на свій смак. Автор майбутнього посібника 

може також змінити шрифти, колір фону сторінки, межі, а також за 

необхідності додати водяний знак. Цей крок теж є одним із важливих 

зовнішніх факторів дизайну майбутнього посібника. 

3. Створення змісту посібника 

Є гарною ідеєю, оскільки в кожному посібнику має бути зміст для 

навігації читачів. Це також допоможе автору швидко переміщуватись в 

документі за допомогою панелі «Навігація». 

Для цього необхідно перейти до вкладки «Посилання» - розділ «Зміст» 

(рис. 2.11). Як у звичайних книгах із твердою палітуркою, автор може 

залишити вид змісту (ТОС) поряд із титульною сторінкою.  

 

Рис. 2.11. Активне вікно змісту майбутнього посібника 
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Саме це вікно (рис. 2.11) є ключовим для налаштування параметрів 

змісту. Автор може показати або приховати номери сторінок, вирівняти номер 

сторінки, обрати формат змісту чи установити кількість рівнів заголовків, що 

будуть відображені у змісті. Щоб мати актуальний зміст, необхідно 

структурувати контент посібника із заголовками від Н1 до Н6 та оновити 

зміст. Також при розробці, потрібно увімкнути «Панель навігації» в меню 

«Вигляд», щоб легко пересуватись до конкретного розділу майбутнього 

електронного видання. 

4. Створення авторського електронного навчального посібника 

На цьому етапі автор може починати писати посібник. Для того щоб 

посібник виглядав цілісним та був зручним для читання, необхідно підібрати 

зручний стиль шрифтів (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Активне вікно варіації шрифтів тексту електронного 

посібника 
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Важливо пам’ятати про те, що коли здійснюється підбір стилю та 

шрифтів для елементів, система перезаписує стиль та шрифти під тему. Тому 

доцільніше було б відібрати шрифти та стилі на вкладці «Розмітка сторінки» - 

розділ «Теми». Попри це, автор може створити власний шрифт та стиль для 

деяких елементів, які розробник хоче виставити унікальними у підручнику. 

5. Допоміжні етапи з форматування електронного посібника 

Автору потрібно адаптувати зміст посібника для зручності користувачів 

та інших сайтів. Доцільно використовувати якісні фото-матеріали у 

розгорнутому та цифровому форматі. Не використовувати посилання на 

сторінку в тексті, оскільки номери сторінок можуть змінюватись в залежності 

від розмірів екрану засобів читання. 

Коли зміст та наповнення електронної книги буде укомплектовано, 

потрібно перейти до етапу збереження та перетворення документу у формат 

електронного посібника. Актуальніше зберегти файл у форматі PDF та 

оптимізувати розмір для публікації в Інтернеті (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Активне вікно збереження електронного посібника у форматі 

електронного документу 
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Перед поширенням електронного посібника в мережі, видання варто 

протестувати в створеному форматі. 

Отже, для створення електронного навчального посібника програма 

Word є досить цікавою та пізнавальною програмою. Автору знадобиться час, 

для систематизації ідей, реалізації їх в тексті та публікації для майбутніх 

читачів. Хоча більшість професійних авторів обирають більш складні 

інструменти для розробки електронних книг, Microsoft Word представляє 

гнучкі та налаштовані інструменти макету для дизайну та форматування 

майбутнього посібника.  

 

2.3. Ресурси порталів «Мова ДНК нації» та «Language Tool» у 

створенні електронного навчального посібник 

 

На сьогодні портал «Мова ДНК нації» є унікальним освітнім порталом-

проектом для вдосконалення знань з української мови.  

«Мова – ДНК нації» – це волонтерський освітній проект, який почав своє 

існування у 2014 році. Вони створюють сучасні безкоштовні інструменти, щоб 

перетворити нудні правила на цікавинки, а процес вивчення української мови 

на гру. Усі волонтери цього проекту мріють, щоб в Україні було престижно 

знати декілька мов, а говорити українською. Їхня історія розпочалася у квітні 

2014 року зі сторінки в соціальній мережі Facebook. На момент написання 

статті, у цьому проекті залучена команада із 6 людей. І за цей час існування 

було створено понад 350 зображень із Лепетуном.  

18 тематичних вправ і диктантів, за допомогою яких можна не лише 

перевірити, а й удосконалити знання. До цього часу, цей проект тримався без 

жодних інвестицій або грантів. Лиш на власних коштах, знаннях і натхенні, 

завдяки яким ми кожного дня отримуємо якісь нові цікавинки. 

На офіційному сайті порталу знаходяться навчально-методичні вправи 

та диктанти для покращення свого українського лінгвістичного словника. 
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Проте нас цікавить саме блок перевірки текстів на орфографію та правопис 

(рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Блок перевірки текстів на орфографію та правопис порталу 

«Мова ДНК нації» [26]. 

 

Переходячи по посиланню, користувачу відкривається робоче поле 

перевірки, куди необхідно вставити необхідні до перегляду елементи тексту. 

Цей сервіс допоможе виявити більшість орфографічних, граматичних та 

лексичних помилок. 

Наприклад, вставимо довільний текст, в якому спеціально зробимо 

декілька помилок, до сервісу на перевірку програмою (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Тестування програми перевірки правопису порталу «Мова 

ДНК нації» [27]. 

 

Подібна програма матиме свою користь при перевірці новоствореного 

шаблону електронного навчального посібника на правильність 

орфографічного, лексичного та граматичного написання матеріалу. 

Для розгляду представимо ще одну програму для коригування текстів із 

відкритим вихідним кодуванням - «Language Tool». В арсеналі цієї програми 

представлені українська, англійська, французька, німецька, польська та багато 

інших мов, хоча деякі із них підтримуються пасивно. Всього функціонал 

програми підтримує до 31 мови.  

Програма вміє автоматично розпізнавати мову після введення до поля 

перевірки декількох символів [28]. Працює із такими браузерами як Chrome, 

Edge, Firefox, Safari та Opera, в таких програмних продуктах як Google Docs, 

Word, OpenOffice та LibreOffice. 
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Для перевірки доречності використання програми при створенні 

електронного навчального посібника, протестуємо її можливості на прикладі 

минулого тексту (рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16. Тестування програми перевірки правопису порталу 

«Language Tool» [28]. 

 

На відміну від перевірки на порталі «Мова ДНК нації», програма 

«Language Tool» вказує тип виявленої помилки та вказує правило, за яким 

написане слово/словосполучення є помилковим у реченні. Навіть пропонує 

написаному слову варіант правильного написання, скориставшись яким, 

програма самостійно вставить правильний варіант на місці помилкового. 

Зареєстрованим користувачам програма надає більше можливостей для 

роботи із текстом, наприклад:  

- можливість обрати тип шрифту до тексту; 

- вказує кількість слів у вставленому тексті, кількість символів та 

кількість речень; 
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- дозволяє зробити вставлений текст – постійним, тобто не видаляти його 

автоматично через 7 днів; 

- дозволяє увімкнути «розширений режим», тобто надавати користувачу 

рекомендації щодо тону та стилю тексту; виявляти занадто довгі або складні 

речення; визначати повторювані слова або речення, а також підбирати 

синоніми до повторюваних слів. 

- дозволяє налаштувати загальні параметри, а саме зовнішній вигляд 

редактора на темний або світлий; обрати мову для інтерфейсу; вказати рідну 

мову для здійснення перевірок помилок; 

- дозволяє створити персональний словник, для того, щоб додати слова, 

які не потрібно визначати помилковими (це особливо корисно, коли автор 

використовує не дуже відомі технічні терміни або власні іменники). 

Для зареєстрованих користувачів, програма «Language Tool» надає 

більш повний аналіз вставленого тексту на наявність помилок, тобто вказує не 

лише тип помилок, а й статистику тексту: час читання, виступу, кількість 

унікальних слів тощо (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17. Тестування програми перевірки правопису порталу 

«Language Tool» в спеціальному редакторів для зареєстрованих 

користувачів [29]. 
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Проаналізувавши можливості двох програм для перевірки правопису, з 

точки зору корисності, обидві програми є досить ефективними, а з точки зору 

практичності та функціональності, то перевагу має програма «Language Tool». 

Саме ця програма дає більше можливостей для перевірки правопису  та роботи 

з текстом загалом. Тому, при написанні третього розділу дипломної роботи 

буде використовуватись саме ця програма. 
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Висновки до розділу 2 

 

В нашій дипломній роботі ресурс «Crello» є необхідним та доцільним 

для створення обкладинки на електронний навчальний посібник. На цьому 

порталі є особлива вкладка на «Головній» - «Створення власного дизайну». 

Саме в цьому розділі подається перелік можливих варіацій, починаючи від 

електронних книг, завершуючи календарями та фото-книгами. 

Для створення електронного навчального посібника програма Word є 

досить цікавою та пізнавальною програмою. Автору знадобиться час, для 

систематизації ідей, реалізації їх в тексті та публікації для майбутніх читачів. 

Хоча більшість професійних авторів обирають більш складні інструменти для 

розробки електронних книг, Microsoft Word представляє гнучкі та налаштовані 

інструменти макету для дизайну та форматування майбутнього посібника.  

Проаналізувавши можливості двох програм для перевірки правопису 

«Language Tool» та «Мова ДНК нації», з точки зору корисності, обидві 

програми є досить ефективними, а з точки зору практичності та 

функціональності, то перевагу має програма «Language Tool». Саме ця 

програма дає більше можливостей для перевірки правопису та роботи з 

текстом загалом. Тому, при написанні третього розділу дипломної роботи буде 

використовуватись саме ця програма. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА 

«ДРУКАРСЬКІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЇ» 

 

 

3.1. Структурна модель навчального посібника «Друкарські та 

електронні засоби інформації» 

 

Процес розробки електронного підручника складається з кількох етапів: 

етапу аналізу проблеми, етапу проектування, етапу реалізації, етапу апробації 

та оцінювання. Схематично цей процес представлено в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. 

Процес розробки електронного навчального посібника 

Етапи Завдання Результати 

Аналіз проблеми 1) мета навчання; 
2) вибір методичного 
підходу; 
3)∙аналіз вимог до знань 
та навичкам;∙ 
4) прогнозування 
результатів; 
5) визначення ролі та 
місця в обов’язковому 
курсі навчання 

Створення методичної 
концепції 

Планування  1) формування завдань 
навчання та вибір 
дидактичних прийомів; 
2) вибір форм презентації 
навчального матеріалу; 
3) вибір 
інструментальних 
засобів; 
4) вибір стратегії та 
каналів управління; 

1) Опис 
2) дидактичних 

прийомів. 
3) Перелік форматів 
4) форм та уявлення 
5) інформації. 
6) Технологічна 
7) платформа та 
8) Інструментарій. 
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Продовження таблиці 3.1 
Проектування 1) визначення 

компонентного складу та 
проектування загального 
сценарію; 
2) розробка 
інформаційно-логічної 
моделі навчального 
матеріалу; 
3) визначення типів 
навчальних завдань та 
проектування коштів 
контролю знань; 
4) проектування 
інтерфейсу та навігації 

1) Макроструктура та 
мікроструктури. 
2) Опис інформаційно-
логічної моделі навчання. 
3) Схема контролю знань. 
4) Елементи та шаблони. 

 

Реалізація 1) змістовне наповнення; 
2) методична організація 
навчального матеріалу у 
циклі занять; 
3) програмна реалізація 
та 
налагодження. 

1) Електронний 
навчальний матеріал. 
2) Мультимедійні 
компоненти. 
3) Програмні компоненти 

Оцінка 1) експериментальна 
перевірка; 
2) оцінка ефективності. 

1) Експлуатаційна 
документація; 
2) Методичні 
рекомендації для 
викладача та студента; 
3) Підготовка до 
тиражування. 

 

Кваліфікаційна робота передбачає розкриття теоретичних засад 

створення навчального посібника. Для цього потрібно визначити структурні 

елементи зміст, вступ, основний текст, довідково-інформаційні дані, а також 

апарат для орієнтації в матеріалах посібника. 

Зміст – найважливіший елемент довідково-супровідного апарату 

електронного посібника, який не лише дозволяє читачеві легко і швидко 
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знайти потрібний матеріал, але й дає йому загальне уявлення про тематичний 

зміст книги, її структуру та проблематику, в сенсі дозволяє попередньо 

ознайомитися із навчальним посібником [30]. 

Вступ (передмова) повинен розкривати мету вивчення дисципліни, 

визначати роль дисципліни, вказати її місце серед інших дисциплін у 

структурно-логічній схемі підготовки фахівців, формувати основні завдання, 

що стоять перед студентом при вивченні навчальної дисципліни. В нашому 

випадку змістом посібника доречно обрати наступний (рис. 3.1). 

ЗМІСТ 

Навчальний модуль 1. Електронні засоби інформації 
Тема 1. Особливості електронних видань 
Питання для самоперевірки до теми 1. 

Тема 2. Електронний посібник 
Питання для самоперевірки до теми 2. 

Тема 3. Конструктивні елементи електронних підручників 
Питання для самоперевірки до теми 3. 

Тема 4. Класифікація електронних підручників 
Питання для самоперевірки до теми 4. 

Навчальний модуль 2. Друковані засоби інформації 
Тема 1. Класифікація видань за періодичністю 
Питання для самоперевірки до теми 1. 

Тема 2. Особливості періодичних видань 
Питання для самоперевірки до теми 2. 

Тема 3. Типи та характеристика друкованих засобів інформації 
Питання для самоперевірки до теми 3. 

Тести 
Список використаної літератури 
Покажчик термінів 

Рис. 3.1. Зміст електронного навчального посібника «Друкарські та 

електронні засоби інформації» 

 

Такий перелік питань у змісті посібника дозволить у повному обсязі 

розкрити сутність друкарських та електронних засобів інформації. 
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Обсяг передмови до посібника повинен становити приблизно 0,1-0,2 

авторського аркуша [30] (рис. 3.2). 

Електронний навчальний посібник «Друкарські та електронні засоби 
інформації» розкриває сутність, типи та основні друковані й електронні 
засоби інформації. 

Використані інноваційні методи навчання сприятимуть розвитку 
самостійності у студентів, здатність до саморозвитку та самопізнання, 
допоможуть закріпити, поглибити та систематизувати знання, одержані під 
час лекційних занять. 

Буде корисним для студентів педагогічних навчальних закладів. Є 
актуальним для викладачів ЗВО, педагогів закладів середньої освіти, 
методистів, аспірантів та усіх охочих. 

Рис. 3.2. Передмова до електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» 

 

Основний текст навчального посібника – це дидактично та методично 

оброблений і систематизований автором навчальний матеріал. В основній 

частині підручника викладаються теоретичні положення певної навчальної 

дисципліни. Дається наукове пояснення досліджуваним явищам, 

розкриваються істотні зв’язки й закономірності, наводяться доведення 

основних положень [30]. Структура основного тексту електронного посібника 

буде складатися з навчальних модулів, які, у свою чергу, містять кілька тем та 

завдання (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Структурна модель електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» 

 

При розробленні електронного посібника матеріал розбивається на 

навчальні модулі, теми, що складаються з кількох основних питань, 

мінімальних за обсягом, але завершених за змістом. Складається також перелік 

питань, необхідних для перевірки засвоєних студентами знань по кожній темі 

модулю. 

Опишемо блок тестів у основній частині електронного посібника. 

Усі питання мають формулюватися просто, коротко, з урахуванням вже 

вивчених понять і передбачати в основному лаконічні відповіді. В окремих 

темах може бути 2 – 5 питань. Вони можуть бути різного рівня складності, що 

дає змогу диференціювати оцінювання студента за ступенем засвоєння 

матеріалу. Необхідно пам’ятати, що методично вірно поставлені запитання та 

Основна частина електронного навчального посібника 
«Друкарські та електронні засоби інформації» 

Навчальний 
модуль 1 

Навчальний 
модуль 2 

Теми модулю 1 

Тексти лекцій 

Питання до 
кожної теми 

Теми модулю 2 

Тексти лекцій 

Питання до  
кожної теми 

Тести для перевірки 
пройденого матеріалу 
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завдання є запорукою того, що процес засвоєння знань у ході самостійної 

роботи з книгою приведе до їх практичного застосування [30]. 

До апарату для орієнтації в матеріалах навчального посібника ми 

віднесемо схеми та рисунки, які, за своїм призначенням, повинні відповідати 

темі модулю та доповнювати наданий тематичний матеріал. В залежності від 

теми нашого дипломного проекту, у посібнику не потрібно використовувати 

технічні креслення, географічні карти та візуальні принципи машинного 

устаткування.  

Не менш актуальним при створенні нашого посібника елементом є 

бібліографічний опис, в якому необхідно вказати основну використану та 

рекомендовану літературу для поглибленого вивчення курсу. Також ми 

вказали, що обов’язковим при написанні книги є предметний покажчик 

наведених у посібнику термінів. Саме цей елемент, як і вступ, значно 

полегшить процес користування посібником. 

Додатків у електронному посібнику не передбачено. 

Ці теоретичні аспекти наповнення електронного навчального посібника 

по темі «Друкарські та електронні засоби інформації» дозволять створити 

методично доцільний та актуальний освітній ресурс. 

 

3.2. Етапи розробки електронного навчального посібника 

 

Згідно до слів К. Ляшко [17], «розробка будь-якого електронного 

посібника передбачає два етапи: підготовчий та складання ЕП. Підготовчий 

етап включає: вибір літератури для формування змісту, розробку змісту, 

переробку текстів у модулі за розділами; вибір, створення та обробку 

матеріалу для візуального втілення. Крім того, у посібнику подається список 

літератури та покажчик термінів. Складання посібника – це завершальний 

етап, що здійснюється після розробки інформаційного, навчального та 

контролюючого блоків». 
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Відбір літератури буде здійснюватись на базі сучасних та актуальних 

наукових праць, а також ресурсів онлайн-бібліотеки «Вернадського», оскільки 

саме там зібрано достатньо тематичної та освітньої інформації з теми диплому.  

Інтерпретуючи існуючі наукові джерела для кожного структурного 

елементу змісту буде підібрано наступні праці (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Підбір літератури для написання змісту електронного навчального посібника 

№ п/п Структурний 
елемент змісту 

Вибірка наукових праць та літератури 

1 2 3 
Навчальний модуль 1. Електронні засоби інформації 

1. Тема 1. 
Особливості 
електронних 
видань 

Федоров І. А. Електронні видання: види та 
особливості застосування в освітньому процесі 
[31]; 
Бігдан М. В. Електронне навчальне видання як 
новий формат забезпечення навчального процесу 
у закладах вищої освіти [41]; 
Шлапак Ю. Е-підручник як електронне навчальне 
видання: практичний аспект використання [42] 

2. Тема 2. 
Електронний 
посібник 

Гайдаєнко І. Електронний підручник як новий 
засіб подання інформації у навчальному процесі 
[32]; 
Шлапак Ю. Електронний навчальний посібник як 
інноваційний вид програмно-педагогічних засобів 
[43]; 
Соломко З. К. Електронний посібник як 
ефективний засіб організації самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності студентів [44] 

3. Тема 3. 
Конструктивні 
елементи 
електронних 
підручників 

Циммерман Г. А., Циммерман О. В. Електронний 
підручник – проблема вибору засобів та технології 
розробки [33] 

4. Тема 4. 
Класифікація 
електронних 
підручників 

Женченко М. Типологічна класифікація 
електронних видань як науково-практична 
проблема [34]; 
Національний стандарт України ДСТУ 7157:2010 
«Видання електронні. Основні види та вихідні 
відомості» [35] 
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Продовження таблиці 3.2 
1 2 3 

Навчальний модуль 2. Друковані засоби інформації 
1. Тема 1. 

Класифікація 
видань за 
періодичністю 

Харитоненко О. І. Види періодичних видань у 
оновленому ДСТУ 3017 «Видання. Основні види. 
Терміни та визначення»: питання, які залишились 
відкритими [36] 

2. Тема 2. 
Особливості 
періодичних 
видань 

Палеха Ю. І. Загальне документознавство [37] 

3.  Тема 3. Типи та 
характеристика 
друкованих 
засобів інформації 

Засоби масової інформації (електронне джерело) 
[38] 

 

Далі перейдемо до блоку тестування. 

Складемо приблизний перелік питань для блоку тестування в кінці 

електронного навчального посібника (рис. 3.4). 

Тести 
1. Виданням є: 
а) документ, що містить інформацію, призначену для поширення, пройшов 
редакційно-видавниче опрацювання, відтворений друкуванням, тисненням 
або виготовлений електронним записом на будь-якому носієві чи іншим 
способом, видавниче оформлення, поліграфічне й технічне виконання якого 
відповідає вимогам правових і нормативних документів; 
б) сукупність видань, призначених до випуску чи випущених у світ 
видавцем; 
в) сукупність видань, об’єднаних за однією чи кількома суттєвими 
типологічними ознаками. 
2. Видами видань за способом виготовлення: 
а) друковані та електронні; 
б) неперіодичні, серіальні, періодичні, продовжувані; 
в) блочне, книжкове, журнальне. 
3. Видами періодичних і продовжуваних видань є: 
а) мініатюрне, малоформатне, портативне; 
б) газета, журнал, бюлетень, календар; 
в) суспільно-політичний журнал, науковий журнал, науково-популярний 
журнал. 
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4. Конструктивними елементами електронних підручників є: 
а) тести, енциклопедії; 
б) тести, енциклопедії, задачники, авторське середовище, невербальне 
середовище; 
в) електронні журнали, презентації, журнали, альбоми, галереї, керівництва, 
звіти, тренувальні курси. 
5. Газетою характеризують: 
а) періодичне видання з постійною назвою, що виходить через певні, короткі 
проміжки часу, містить офіційні документи, оперативну інформацію і 
матеріали з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та 
інших питань, а також літературні твори, фотографії та рекламу; 
б) періодичне журнальне видання, яке виходить під постійною назвою, має 
постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних 
громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, 
літературно-художні твори, ілюстрації, фотографії; 
в) періодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, має 
ознаки журнального або газетного видання, містить матеріали організації, 
яка його видає. 

Рис. 3.4. Примірний перелік питань для блоку тестування в кінці 

електронного навчального посібника «Друкарські та електронні засоби 

інформації» 

 

Для покажчика термінів буде складено перелік використовуваних у 

тексті слів (близько 40), які буде розміщено в кінці посібника, в алфавітному 

порядку із актуальним наведенням сторінок підручника, де той чи інший 

термін зустрічається. 

Попри це, новітнім етапом розробки посібника є створення дизайну для 

його палітурки (обкладинки), адже саме по цьому фактору посібник буде 

пізнаваним та оригінальним серед інших підручників дотичної тематики. 

Використовуючи онлайн-інструменти порталу Crello (Vista Create) маємо 

можливість створити дизайн для обкладинки електронного навчального 

посібника «Друкарські та електронні засоби інформації» (рис. 3.5). Детальний 

алгоритм створення дизайну представлений у Додатку А. 
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Рис. 3.5. Дизайн для обкладинки електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» [24] 

 

Створений дизайн до обкладинки варто застосувати до змісту та 

передмови електронного навчального посібника. При використанні іншого 

стилю дизайну, оформлення може здаватись надмірним, занадто 

багатоколірним, візуально-ускладненим для сприйняття тощо. 

Почнемо із оформлення стилю змісту (рис. 3.6). Детальний алгоритм 

створення дизайну описано у Додатку Б. 
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Рис. 3.6. Дизайн для змісту електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» [24] 

 

Перейдемо до розробки стильового оформлення для передмови 

електронного посібника. Проте, ми заповнимо не лише передмову, а усю 

сторінку необхідними елементами (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Дизайн для передмови електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» [24] 

 

Наступним етапом у створенні дизайну є розробка стилю до блоку 

тестових питань, які було описано на рис. 3.4. Для дизайну використовуємо 

той самий стиль оформлення (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Дизайн для блоку тестів електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» [24] 

 

Наступним етапом у розробці електронного навчального посібника є 

перевірка змісту (в нашому випадку саме змісту, оскільки тексту посібника в 

нас немає) на наявність лексичних, орфографічних чи граматичних помилок. 

Реалізувати наші прагнення ми будемо на платформі «Language Tool» (рис. 

3.9). 
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Рис. 3.9. Перевірка змісту електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» на помилки 

 

При перевірці помилок не знайдено, унікальність слів складає 43%. 

Подібну перевірку здійснимо і до складеної передмови (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Перевірка передмови електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» на помилки 



 

55 

 

Результати перевірки на платформі «Language Tool» знову показали 

відсутність лексичних, орфографічних чи граматичних помилок; унікальність 

трішки менша ніж у змісту, кількість слів становить 64 одиниці. 

Перевірці піддамо ще й тестовий блок, оскільки цей підрозділ 

навчального посібника є контрольним і має бути граматично коректно 

сформульованим (рис. 3.11). Перевірку буде виконано у двох програмах: 

«Language Tool» та «Мова: ДНК нації». Алгоритм перевірки в останній 

програмі наведено у Додатку В. 

 

Рис. 3.11. Перевірка тестового блоку електронного навчального 

посібника «Друкарські та електронні засоби інформації» на помилки 

 

«Language Tool» пропонує виправити помилку в слові «блочне», проте 

ми не виправляємо це слово, воно є коректним, оскільки прописано у ДСТУ 

3017 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» [36]. Варто додати це 

слово до спеціального словника, аби при наступних перевірках, програма не 

визначала це слово помилковим. Зробити цю операцію можна у 

персональному словнику кожного користувача (рис. 3.12) (рис. 3.13). 
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Рис. 3.12. Перевірка тестового блоку електронного навчального 

посібника «Друкарські та електронні засоби інформації» на помилки 

 

До словника було додано слово «блочне», яке дотепер вважалось 

помилковим програмою. Перевіримо тепер наш текст знову. 

 

Рис. 3.13. Повторна перевірка тестового блоку електронного навчального 

посібника «Друкарські та електронні засоби інформації» на помилки 



 

57 

 

Розглянуті етапи розробки електронного навчального посібника по темі 

«Друкарські та електронні засоби інформації» дозволять створити методично 

доцільний та актуальний освітній ресурс.  

 

3.3. Аналіз практичності електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» 

 

Критеріями оцінки практичності електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» буде обрано два фактори: 

- для студентів -  здатність адаптувати набуті теоретичні знання, 

надані в описовому вигляді з неявними правилами, за шаблонами, на основі 

яких будувався електронний посібник, в практиці в повсякденному житті; 

- для звичайних читачів – ознайомлення із теорією друкованих та 

електронних засобів інформації. 

Окремо оцінюється час на розробку кожного навчального модуля, і час 

витрачений на його прочитання студентами: на написання кожного модуля 

витрачено близько 120 годин, на прочитання студентами кожного модуля 

витрачено по годині на кожну тему. 

Аналізуючи доцільність створення електронного посібника, вияснимо 

існування аналогічних підручників в українських базах даних. Наразі, існують 

лише навчальні програми та курси лекцій, тобто актуальність створення саме 

електронного навчального посібника «Друкарські та електронні засоби 

інформації» залишається відкритою, адже аналогів цьому підручнику у 

вітчизняних базах даних поки немає. 

Практичний модуль призначений для закріплення отриманих у процесі 

самонавчання як навчальних, так і професійних знань, навичок та умінь. 

Практичний модуль забезпечує засвоєння студентами прийомів 

пізнавальної діяльності, розвиває інтерес до творчої роботи, здатність 

вирішувати наукові та прикладні задачі. У ньому можуть бути представлені 

практичні завдання, як у вигляді тестів, і у вигляді збірників завдань (вправ), 
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залежно від специфіки дисципліни. У практичний модуль доцільно 

інтегрувати кошти оцінювання навчальних досягнень, засоби керування, 

засоби комунікації. 

Засоби оцінювання навчальних досягнень суб'єктів навчання 

забезпечують збір поточної та результативної інформації про навчальну 

діяльність суб’єкта навчання та надають йому в кінці роботи з електронним 

підручником інформацію як протоколу результатів. Електронне тестування є 

формалізованим видом контролю та/або навчання. Робота з тренувальними 

контролюючими тестами та системами самоконтролю може давати 

роз’яснення в у разі неправильної відповіді та дозволяти звернутися до 

підручника, тезаурусу або додаткового матеріалу. 

Режим диференційованого управління передбачає отримання від 

викладача індивідуальних рекомендацій студентам, консультацій та допомоги 

в час їхньої навчальної діяльності з електронним підручником. Він передбачає 

інтерактивне спілкування електронною поштою викладача зі студентом або 

студентів між собою під час виконання індивідуального, або у малих групах, 

проблемного проектного завдання. При цьому роль викладача змінюється від 

передавача знань до ролі консультанта, координатора та партнера. 

Оцінювання якості електронного засобу, зокрема, електронного 

підручника має спиратися на систему критеріїв, які дають можливість більш 

повно та ефективно використовувати у навчальній діяльності вже існуючі 

можливості нових інформаційних технологій. Фахівці в області розробки 

електронних засобів навчального призначення розглядають ці критерії за 

декількома напрямками, а саме: загальні, дидактичні, методичні, ергономічні 

критерії 

До групи загальних вимог вони відносять такі критерії: 

відповідність загальним дидактичним вимогам та вимогам методики 

навчання певної навчальної дисципліни; 
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 облік форми навчання (аудиторна, позааудиторна, дистанційна та ін.) та 

типу занять, на яких будуть застосовуватись електронні засоби навчального 

призначення; 

 встановлення балансу між видами навчальної діяльності та 

раціональним використанням певних технологій. 

До групи дидактичних вимог вчені відносять такі критерії: 

 врахування сучасних дидактичних підходів до вивчення дисципліни; 

принципів відбору навчального матеріалу, його структурування та методичної 

організації утримання; 

відповідність складності та труднощі навчального матеріалу рівню 

знань, умінь і навичок контингенту учнів з метою запобігання труднощам час 

самостійного вивчення дисципліни; 

 співвідношення відомих та невідомих повідомлень та понять у тому чи 

іншому фрагменті навчального матеріалу; 

 облік доцільності форм подання навчального матеріалу, які обираються, 

психолого-педагогічним особливостям контингенту учнів. 

До групи методичних вимог належать такі критерії: 

 врахування мотиваційних факторів безперервного навчання; 

 облік фактора швидкого старіння інформації; 

 відображення у навчальній діяльності ситуацій, максимально 

наближених до до професійної діяльності; 

 облік функціональних процесів психіки та відповідних їм пізнавальних 

процесів; 

 моделювання особистісно та професійно значущого контексту 

навчальної діяльності; 

 формування індивідуальних стратегій, способів та прийомів 

самонавчання; 

 орієнтація на моделі педагогічної взаємодії, які поступово направляють 

студентів підвищення автономії їх навчання. 

У групі ергономічних вимог виділяють такі критерії:  
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- проектування «дружнього» інтерфейсу, який не повинен 

викликати негативних емоцій у користувача;  

- проектування стандартних навігаційних елементів (повернення до 

попереднього рівня, повернення до головного меню, управління вікном, 

наявність контекстно-орієнтованої допомоги тощо);  

- облік тимчасових норм навчальної діяльності контингенту учнів. 

Неефективність використання електронних підручників у вищій школі 

обумовлена не лише недостатньою розробкою методичних систем, а також 

відсутністю нормативно-правової підтримки дистанційного навчання в 

Україні. Для вирішення цієї проблеми необхідний розроблений з урахуванням 

світового досвіду набір національних стандартів, що тісно пов’язані з 

регулюванням у сфері системи освіти. Дотримання стандартів є необхідним 

умовою досягнення успіху при впровадженні та широкому використанні 

електронних засобів навчального призначення, зокрема електронного 

підручника. 

Проектований навчальний електронний посібник відповідає вимогам 

Положення «Про електронний підручник» [39]. 

Тепер проаналізуємо практичність створеного електронного 

навчального посібника: 

1) підручник здатен забезпечити (у порівнянні з традиційними 

підручниками) вищий рівень реалізації таких традиційних вимог, як 

науковість навчання, її доступність, проблемність, наочність, активність і 

свідомість суб’єктів, що вчаться, систематичність і послідовність навчання, 

міцність засвоєння знань, єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій 

навчання; 

2) у підручнику простежується системність і структурно-

функціональна зв’язаність подання навчального матеріалу; 

3) у підручнику наявний блок перевірки знань студентів; 

4) наявна можливість інтерактивної взаємодії між користувачем і 

компонентами підручника; 
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5) прослідковується ефективність самонавчання, самоконтролю, 

сприяння підвищенню пізнавальної активності та мотивації студентів; 

6) у електронному посібнику є пошукова система, за допомогою якої 

стає можливим аналіз змісту книги, пошук необхідних відомостей; 

7) такий тип посібника можна легко поширювати в мережі, при 

необхідності надрукувати, та копіювати необмежену кількість разів; 

8) електронний навчальний посібник є відкритою системою, тобто 

його можна доповнювати, змінювати, модифікувати. 

Використання у навчальному процесі електронного навчального 

посібника надає можливість підвищити ступінь індивідуалізації і 

диференціювання процесу навчання, забезпечити організацію контролю і 

самоконтролю за рівнем знань тих, яких навчають [40]. 

Спроектований електронний навчальний посібник призначений для 

студентів середньої професійної освіти. 

Його застосування можливе для дистанційної форми навчання, 

індивідуальної, аудиторної та фронтальної. 

Навчальний посібник надає викладачеві організувати вивчення 

теоретичного матеріалу, самостійну роботу студентів, використання 

довідкових матеріалів на занятті, закріплювати знання студентів і 

відстежувати їх розвиток. 

Таким чином, ознайомившись із доцільність та практичністю 

розроблення електронного навчального посібника «Друкарські та електронні 

засоби інформації» можна впевнено переходити до стадії його створення. 
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Висновок до розділу 3 

 

Для створення посібника було визначено такі структурні елементи як: 

зміст, вступ, основний текст, довідково-інформаційні дані, а також апарат для 

орієнтації в матеріалах посібника. При розробленні електронного посібника 

матеріал пропонується розподілити на 2 навчальні модулі, 7 тем, що 

складаються з кількох основних питань, мінімальних за обсягом, але 

завершених за змістом. Складається також перелік тестових та перевірочних 

питань, необхідних для перевірки засвоєних студентами знань по кожній темі 

модулю. 

Не менш актуальним при створенні нашого посібника елементом є 

бібліографічний опис, в якому необхідно вказати основну використану та 

рекомендовану літературу для поглибленого вивчення курсу. У проекті 

подається примірний перелік рекомендованих джерел для написання кожної із 

тем навчального модулю. 

В третьому розділі також було складено типовий перелік тестових 

запитань, для якого потім було підібрано стильове оформлення у спеціально 

призначеній програмі. В цій же програмі було створено дизайн для 

обкладинки електронного навчального посібника, для змісту та передмови. 

Попри це важливим етапом написання практичного розділу була 

перевірка змісту, передмови, та переліку тестових запитань на наявність 

лексичних, орфографічних чи граматичних помилок, який ми реалізувати на 

платформі «Language Tool». У результаті ряду перевірок помилок не було 

виявлено, що свідчить про високий ступінь професійності та грамотності 

написання. 

Аналізуючи доцільність створення електронного посібника, було 

вияснено, що існують лише навчальні програми та курси лекцій, тобто 

актуальність створення саме електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» залишається відкритою, адже 

аналогів цьому підручнику у вітчизняних базах даних поки немає. 
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ВИСНОВКИ 

 

В теоретичному розділі описано основні поняття дослідження, 

принципи та вимоги до створення електронних навчальних посібників. 

Для формування конкретного уявлення про тему даного дослідження 

можна звернутися до понять «електронний посібник»; «електронний 

навчальний посібник»; «друкарські засоби інформації» та «електронні засоби 

інформації», визначення яких подано вище. Їх уточнення дає можливість 

доцільно використовувати знання для ефективного вирішення поставленої в 

роботі проблеми. 

При написанні дипломного проекту буде використано такі принципи як: 

наочність, індивідуалізації, активності, доступність, повноти, інтерактивність, 

мультимедійність, адаптивність, квантування, пріоритетність педагогічного 

підходу, модуля та інші. Саме вони будуть сприяти активному створенню 

електронного навчального посібника. 

Для підвищення рівня індивідуалізації і професіоналізації освітнього 

процесу, а також приросту ефективності освіти загалом необхідна правильна 

побудова електронного посібника (у перспективі – електронного навчального 

посібника) з урахування педагогічних, психологічних, соціальних і технічних 

вимог, базуючись на описаних вище вимогах до структури змісту, його 

доступності та науковості. 

У другому розділі дипломної роботи описано програмний комплекс 

створення електронного навчального посібника. 

В нашій дипломній роботі ресурс «Crello» є необхідним та доцільним 

для створення обкладинки на електронний навчальний посібник. На цьому 

порталі є особлива вкладка на «Головній» - «Створення власного дизайну». 

Саме в цьому розділі подається перелік можливих варіацій, починаючи від 

електронних книг, завершуючи календарями та фото-книгами. 

Для створення електронного навчального посібника програма Word є 

досить цікавою та пізнавальною програмою. Автору знадобиться час, для 
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систематизації ідей, реалізації їх в тексті та публікації для майбутніх читачів. 

Хоча більшість професійних авторів обирають більш складні інструменти для 

розробки електронних книг, Microsoft Word представляє гнучкі та налаштовані 

інструменти макету для дизайну та форматування майбутнього посібника.  

Проаналізувавши можливості двох програм для перевірки правопису 

«Language Tool» та «Мова ДНК нації», з точки зору корисності, обидві 

програми є досить ефективними, а з точки зору практичності та 

функціональності, то перевагу має програма «Language Tool». Саме ця 

програма дає більше можливостей для перевірки правопису та роботи з 

текстом загалом. Тому, при написанні третього розділу дипломної роботи буде 

використовуватись саме ця програма. 

В третьому розділі описано практичні аспекти реалізації електронного 

навчального посібника. 

Для створення посібника було визначено такі структурні елементи як: 

зміст, вступ, основний текст, довідково-інформаційні дані, а також апарат для 

орієнтації в матеріалах посібника. При розробленні електронного посібника 

матеріал пропонується розподілити на 2 навчальні модулі, 7 тем, що 

складаються з кількох основних питань, мінімальних за обсягом, але 

завершених за змістом. Складається також перелік тестових та перевірочних 

питань, необхідних для перевірки засвоєних студентами знань по кожній темі 

модулю. 

Не менш актуальним при створенні нашого посібника елементом є 

бібліографічний опис, в якому необхідно вказати основну використану та 

рекомендовану літературу для поглибленого вивчення курсу. У проекті 

подається примірний перелік рекомендованих джерел для написання кожної із 

тем навчального модулю. 

В третьому розділі також було складено типовий перелік тестових 

запитань, для якого потім було підібрано стильове оформлення у спеціально 

призначеній програмі. В цій же програмі було створено дизайн для 

обкладинки електронного навчального посібника, для змісту та передмови. 
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Попри це важливим етапом написання практичного розділу була 

перевірка змісту, передмови, та переліку тестових запитань на наявність 

лексичних, орфографічних чи граматичних помилок, який ми реалізувати на 

платформі «Language Tool». У результаті ряду перевірок помилок не було 

виявлено, що свідчить про високий ступінь професійності та грамотності 

написання. 

Аналізуючи доцільність створення електронного посібника, було 

вияснено, що існують лише навчальні програми та курси лекцій, тобто 

актуальність створення саме електронного навчального посібника 

«Друкарські та електронні засоби інформації» залишається відкритою, адже 

аналогів цьому підручнику у вітчизняних базах даних поки немає. 

Створений електронний навчальний посібник «Друкарські та електронні 

засоби інформації» здатен забезпечити (у порівнянні з традиційними 

підручниками) вищий рівень реалізації таких традиційних вимог, як 

науковість навчання, її доступність, проблемність, наочність, активність і 

свідомість суб’єктів, що вчаться, систематичність і послідовність навчання, 

міцність засвоєння знань, єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій 

навчання. 

Описані у дипломній роботі розділи та підрозділи стануть вагомим 

внеском у розробці реального електронного навчального посібника на тему 

«Друкарські та електронні засоби інформації». 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Алгоритм створення дизайну для обкладинки електронного навчального 

посібника «Друкарські та електронні засоби інформації» 

 

1. Обираємо шаблон обкладинки 
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Продовження додатку А 

2. Створюємо шапку до обкладинки  
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Продовження додатку А 

 

3. Вдосконалення обкладинки назвою, та указанням типу електронного 

посібника 
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Додаток Б 

Алгоритм створення дизайну для змісту електронного навчального 

посібника «Друкарські та електронні засоби інформації» 

 

1. Очищаємо робоче поле, залишаючи лише новостворену шапку до змісту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку Б 
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2. Вставляємо наш зміст до форми 
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Продовження додатку Б 

3. На цьому етапі текст виглядає досить хаотично та стиснуто. Потрібно 

піддати його форматуванню 

 

4. Тепер доцільно додати певне тло, щоб текст виглядав виразніше. 

Наприклад надати ефект спресованого паперу 
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Продовження додатку Б 

5. На кінцевому етапі вкажемо внизу сторінки назву посібника, аби було 

зрозуміліше відповідність питань змісту до теми електронного навчального 

видання 
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Додаток В 

Алгоритм перевірки тестового блоку електронного навчального 

посібника «Друкарські та електронні засоби інформації» на наявність помилок 

на порталі «Мова: ДНК нації» 

1. Додаємо текст тестового блоку до поля перевірки 

 

2. Натискаємо клавішу «Перевірити» і отримуємо результати перевірки 

 


