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Брюховецька О. А.  

Ефективність використання електронних підручників та 

контролюючих програм на заняттях  

у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
У статті розкрито значення мультимедійних продуктів на 

навчальних заняттях, зокрема, контролюючих програм, електронних 

підручників.  

Одними із основних можливостей і переваг засобів мультимедіа, у 

разі їх застосування у навчальному процесі, визначаються: одночасне 

використання декількох каналів сприйняття студента в процесі навчання, 

за рахунок чого досягається інтеграція інформації, що доставляється 

різними органами чуттів; можливість симулювати складні реальні 

експерименти; візуалізація абстрактної інформації за рахунок 

динамічного представлення процесів; можливість розвинути когнітивні 

структури і інтерпретації студентів. 
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Підвищення якості вищої освіти визначається використанням нових 

методів і засобів навчання. Активне навчання потребує залучення 

студентів у навчальний процес. Широке застосування мультимедійних 

технологій здатне різко підвищити ефективність активних методів 

навчання для всіх форм організації навчального процесу: на етапі 

самостійної підготовки студентів, на лекціях, на семінарських, практичних 

та лабораторних заняттях. 

Мультимедійні продукти представляють широкі можливості для 

різних аспектів навчання. Одними із основних можливостей і переваг 



засобів мультимедіа, у разі їх застосування у навчальному процесі, 

визначаються:  одночасне використання декількох каналів сприйняття 

студента в процесі навчання, за рахунок чого досягається інтеграція 

інформації, що доставляється різними органами чуттів; можливість 

симулювати складні реальні експерименти; візуалізація абстрактної 

інформації за рахунок динамічного представлення процесів; можливість 

розвинути когнітивні структури і інтерпретації студентів. 

Мультимедійні засоби навчання, що використовуються в 

навчальному процесі, повинні відповідати системі психологічних, 

дидактичних та методичних вимог. 

Представлення навчального матеріалу повинне відповідати не тільки 

вербально-логічному, але і сенсорно-перцептивному і представлінському 

рівнях когнітивного процесу. Його виклад необхідно орієнтувати на 

тезаурус і лінгвістичну композицію конкретного вікового контингенту і 

специфіку підготовки студентів. 

Останнім часом багато уваги приділяється створенню і 

удосконаленню електронних підручників з різних дисциплін, які з великим 

успіхом застосовуються на різних заняттях і в ході самостійної підготовки. 

Основним призначенням електронного підручника є суттєве 

підвищення ефективності процесу навчання. Електронний підручник має 

носити стимулюючий вплив до навчальної діяльності. Для цього слід 

використовувати прийоми створення ситуації новизни, актуальності, 

наближення до наукових відкриттів тощо. Також його можна розглядати 

як додатковий навчально-методичний засіб, який дозволяє методично 

правильно організувати самостійну роботу студентів над матеріалом, 

розвинути їхні вміння та навички. Електронний підручник стає 

ефективним, якщо він дає можливість швидкого зворотного зв’язку, 

швидкого пошуку інформації, економії часу, можливість показати, 

розповісти, змоделювати за допомогою мультимедіа технологій, а також 

враховуючи особливості конкретного студента, перевірити його знання з 

певного розділу. Так, в Лисичанському педагогічному коледжі, 

невід’ємною складовою навчально-методичних комплексів навчальних 

дисциплін стають авторські електронні підручники, як засіб якісної 

співпраці викладача та студента. Електронні посібники зі слюсарної 

справи, технічного моделювання дозволяють студентам  ефективно 

працювати у вільних онлайн зонах. 

Ще одним аспектом застосування мультимедійних технологій в 

навчальному процесі є контролюючі програми, які дозволяють імітувати 

будь-які процеси та явища або працювати в якості електронного 

тренажера. 

Контролюючі програми з нарисної геометрії, робочих машин, 

енергетичних машин, охорони праці, створені викладачами Лисичанського 



педагогічного коледжу, ефективно використовуються під час складання 

контрольних точок студентами коледжу. 

Покращенню якості графічної підготовки та формуванню 

практичних навиків конструкторської діяльності у студентів сприяє чітка 

цілеспрямована, методично продумана система викладання знань. 

Підвищення ефективності викладання креслення, розвиток просторового 

мислення у студентів, придбання ними навичок конструювання залежить 

від використання на заняттях сучасних комп'ютерних технологій. 

Перспективним напрямком використання ІК-технологій  в навчальному 

процесі є демонстрація трьохвимірних анімованих моделей об’єктів. 

Використання комп’ютерної програми «Компас-3D» на заняттях з 

технічного креслення, дозволяє відтворити динамічні явища, які скриті від 

спостереження в умовах звичайного навчального процесу. 

За допомогою комп’ютерних технологій викладач може здійснювати 

автоматизований аналіз, відбір та прогнозування ефективності навчальних 

матеріалів. Тож, використання інформаційних технологій у вигляді 

електронних підручників  та контролюючих програм в освіті не підлягає 

сумніву. За ними – велике майбутнє, оскільки це ефективний засіб для 

підвищення якості освіти, контролю процесу навчання і засвоєння знань, 

умінь і навичок студентів. 
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