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Від сучасного навчального закладу післядипломної педагогічної освіти 

вимагається запровадження нових підходів до навчання, які дозволяють 

інтенсифікувати опанування зростаючих обсягів навчальної інформації. Такі 

підходи можуть базуватися або на застосуванні інноваційних 

високотехнологічних методик(наприклад, комп’ютеризація навчального 

процесу), або на збільшенні частки самостійної роботи слухачів. Сьогодні 

післядипломні заклади освіти переходять до більш економічних та 

ергономічних форм підвищення кваліфікації працівників, як дистанційна, 

заочна, індивідуальна. Для забезпечення якості та повноцінного опанування 

навчального контенту необхідним є удосконалення саме цих форм організації 

навчального процесу, ключовим ланцюгом яких є самостійна робота. 

Отже,  виникає необхідність досліджень спрямованих на методологічне 

та технологічне забезпечення самостійної роботи. 

Підходи до розробки та удосконалення методів навчання, які 

стимулюють самостійну та творчу активність, окремі аспекти інформатизації 

освіти та формування інформаційної культури викладачів, основні напрями 

використання інформаційних технологій в освіті висвітлені в працях 

вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як В. Биков, В. Гриценко, Р. 

Гуревич, М. Жалдак, Б. Кваша, Г. Казлакова, Н. Морзе, Є. Полат, І. Роберт, 

Д. Рупняк, В. Шевченко та ін. 

Висвітленням проблем, пов'язаних з використанням програмних засобів у 

навчальному процесі, а також їх класифікацією займались в 

фундаментальних роботах ЖукЮ.О. [5], Гомуліна Н.М. [3], Роберт І.В. [9], 

Морев І.А. [8], Ільясова Т.В. [6] та ін. 

З активізацією дистанційної, заочної та індивідуальної форм 

навчання на курсах підвищення кваліфікації та збільшення частки  



  

самостійної роботи виникає потреба у додатковому дидактичному 

забезпеченні навчального процесу. Основним дидактичним засобом 

при цьому залишається підручник. Зважаючи на перевантаженість 

більшості педагогічних працівників, самостійна робота повинна 

бути модернізованою і проходити із застосуванням новітніх 

досягнень науки й техніки, а саме з комп’ютерною підтримкою.  

При наявній перенасиченості ринка друкованої продукції, 

система післядипломної педагогічної освіти потерпає від дефіциту 

навчальних посібників для курсової підготовки. 

Одночасно, підручник у системі післядипломної педагогічної 

освіти в ході підвищення кваліфікації не взмозі відігравати значну 

роль, що обумовлено розбіжностями у особливостях друкованих 

видань і специфічних запитів слухачів курсів. Тоді, як педагогічні 

працівники мають потребу у знайомстві з інноваційними практико 

орієнтованими адаптованими до потреб конкретного регіону 

матеріалах, друковані видання містять переважно базову 

уніфіковану роками незмінну інформацію. 

Друковані видання не пристосовані до стрімких змін 

сьогодення, видання підручника є процедурою довготерміновою та 

фінансово затратною. Поки нова версія підручника досягне 

споживача, він вже втрачає свою актуальність,а разом з цим і 

цінність. Видання підручників на регіональному рівні взагалі 

фінансово не рентабельно. Крім того друкованні підручники 

вимагають певних площин для їх зберігання, вчителі не мають 

можливості возити їх за собою на курси тощо.  



  

Пошук видання в бібліотеках та навіть пошук необхідної 

інформації в самому підручнику занадто часовитратний і не 

зручний.  

Часто педагогічні працівники під час опанування навчальним 

матеріалом мають цікаві наробки або факти з даної теми, однак не 

взмозі ними поділитися, іноді виникає необхідність 

проконсультуватися. Друковані книги не мають засобів реалізації 

інтерактивного спілкування. 

Виникає потреба у створенні підручника нового покоління на 

основі досягнень як управлінської, так і інформаційно-

технологічної науки. Це має бути комп’ютерноорієнтований, 

мережний засіб, здатний легко оновлюватися та оперативно 

поповнюватися новими матеріалами і акумулювати в собі всі 

переваги, що надають інформаційно-комунікаційні технології.  

Процес дидактичного проектування електронного підручника має 

специфічні етапи. 

На організаційно-підготовчому етапі під час створення 

електронних програмних ресурсів здійснюється планування 

навчального процесу. На цьому етапі розробляється модульна 

структура навчальних матеріалів. Реалізується гіпертекстовість, яка 

надасть можливості навчатися слухачам курсів підвищення 

кваліфікації з різним рівнем стартової готовності. 

Саме на цьому етапі підручник заповнюється змістовним 

матеріалом та моделями практичної діяльності. Створюється 

система навігації, яка на наступному етапі дозволить реалізацію 

індивідуальних освітніх маршрутів. 

 На діяльнісному етапі реалізується безпосередня трансляція 

знань, умінь та навичок від викладача й джерел інформації до 

слухача шляхом їх взаємодії. Зважаючи на проблеми окремих 



  

регіонів з доступом до мережі Інтернет, електронний підручник 

повинен працювати у двох режимах: он-лайн, з розширенням в 

світову мережу і офф-лайн у разі відсутності такої можливості. 

Інтернет-розширений підручник дозволить отримати доступ до 

світових ресурсів навчальної інформації, а також надасть 

можливість он-лайн консультувань з провідними українськими 

фахівцями у галузі управління закладами освіти. Локальний 

підручник має трохи менші можливості, проте містить всі необхідні 

базові матеріали і довідкову інформацію про можливість отримати 

консультацію іншими інформаційними каналами. 

Контрольно-аналітичний етап не є окремим часовим етапом 

створення підручника, він органічно поєднується з діяльнісним 

етапом і незмінно супроводжує кожну порцію теоретичної 

інформації. На цьому етапіетапі реалізується функція встановлення 

рівня отриманих знань, надається інформація для саморефлексії, 

аналізується ефективність навчального процесу, відповідність 

форм, методів, ресурсної бази й відбувається удосконалення 

системи навчання для її використання у наступному циклі.  

Фактором визначення якості комп’ютерної навчальної 

системи є формування ресурсної бази. Інноваційним підходом тут 

виступає переважність самостійної роботи та асинхронність 

діяльності слухачів. Тому електронні навчальні ресурси повинні 

повинні відповідати запитам кожної потенційної особистості з 

різними інтересами, нахилами та  початковим рівнем готовності до 

засвоєння змісту. Головними чинниками при цьому виступають 

науковість, повнота та доступність навчального матеріалу.  

За формою організації електронне навчання не обмежує 

викладача-автора  підручника або посібника рамками 45 

хвилинного уроку, що створює умови для більш широкого 

використання мультимедійних, аудіо та відео матеріалів.  



  

Отже, підручник нового покоління, це сучасна інтелектуальна 

навчальна система, що має риси дистанційного навчання та 

інноваційного освітнього середовища. Він дозволяє реалізувати 

особистісноорієнтований стиль навчання, обирати індивідуальний 

комфортний освітній маршрут. Зменшує навантаження і одночасно 

задовольняє потреби у інформації за рахунок гіпертекстовості та 

варіативності подання навчальних матеріалів. 

Нові погляди на дидактичні засоби навчання дозволяють 

організацію нової форми саморефлексії. Як пропонує В. Л. 

Шевченко систему тестового самоконтролю поповнювати 

роз‘яснювальними матеріалами в залежності від виявленої за 

результатом тесту проблеми[1]. Вчений пропонує створювати 

багаторівневу систему роз‘яснювальних матеріалів, що зробить 

навчання дійсно особистісно зорієнтованим і дозволить підвищити 

ефективність навчального процесу для слухачів з різним 

початковим рівнем готовності. Різнорівневим повинно бути також 

саме подання навчального матеріалу, яке  можливо за рахунок 

гіпертекстовості електронних документів або варіативності 

навчального плану.  

Застосування комп’ютерних технологій значно розширює 

різноманітність форм подання навчального курсу. Для організації 

вивчення теоретичного матеріалу можуть бути використані відео-

лекції. Лекція викладача записується на відеокамеру. Методом 

нелінійного монтажу вона може бути доповнена мультимедійними 

додатками, що ілюструють виклад лекції. Такі доповнення не 

тільки збагачують зміст, але й роблять її процес більш живим і 

привабливим для слухачів. Достатньо поширені сьогодні 

мультимедійні лекції створені у вигляді презентації з 

використанням графіки, анімації, відео фрагментів та ін. 



  

Теоретичний матеріал може бути структурований так, що кожен 

учень має можливість обирати для себе оптимальну траєкторію 

вивчення матеріалу, зручний темп роботи над курсом і спосіб 

вивчення, максимально відповідний психофізіологічним 

особливостям його сприйняття.  

Мова викладання та форма подання  матеріалу,  наявність 

додаткових ресурсів, координуючі матеріали учителя  повинні 

відповідати цільовій аудиторії, на яку розрахований електронний 

засіб навчання та обиратися за бажанням. Технічні можливості 

комп’ютерних технологій дозволяють робити дво- трьомовні 

підручники. 

Реалізація вище задекларованих підходів накладає певні 

вимоги на комп’ютерну техніку, що порушує принцип створення 

рівних умов для всіх слухачів: і тих, хто має потужні комп‘ютери, і 

тих, хто такої техніки не має. Зважаючи на не доцільність відмови 

від сучасних постійно удосконалюваних технологій, ми повинні 

віддавати перевагу  тим ресурсам, в яких матеріал подано на 

альтернативній основі, коли разом з високотехнологічними 

ресурсами є їх текстові аналоги. 

Здоров’я людини є найбільшою цінністю, збереження якої 

гарантує нам Конституція України. Це накладає серйозні вимоги на 

структурування навчального матеріалу. Уникнути перевантаження 

можливо шляхом дозування навчального матеріалу, його поділу на 

дидактичні одиниці у відповідності до дидактичного сценарію[1]. 

Розрахунок навантаження слухача під час навчання використанням 

електронних програмно-педагогічних засобів навчання не повинен 

перевищувати вимоги Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. 

Контроль за їх дотриманням повинен здійснюватися на етапі 



  

створення навчальних ресурсів. Значно зменшити шкідливі 

фактори впливу комп’ютерної техніки на здоров’я та психіку 

людини допоможе врахування рекомендацій психологів щодо 

використання кольорової гами подання матеріалу, комбінації 

текстової, візуальної та аудіальної форми, окремих методичних та 

психологічних прийомів. Принципи реалізації таких підходів  

детально описані в методичних рекомендаціях[2]. 

Зважаючи на все це ми дійшли висновків, що підручник 

повинен бути тільки електронним, таким, який легко модифікується 

без знищення попередньої версії, легко розміщується в мережі 

Інтернет і не вимагає площин для зберігання. Стає доступним як 

дома, так і під час курсової підготовки, легко знаходиться засобами 

автоматизованого пошуку інформації і дозволяє проводити 

самостійну роботу в інтерактивному режимі. 

В цьому році кафедрою менеджменту освіти та психології 

ЗОІППО розпочато роботу щодо створення такого підручника з 

питань «Управління навчальним закладом».  

Роботу над підручником ще не закінчено. Паралельно 

ведеться удосконалення організаційної оболонки і змістовного 

наповнення. Після створення підручника з управління та психології 

планується розробка подібних посібників з інших напрямов 

курсової підготовки. За нашим планом у  найближчі п’ять років 

педагоги Запорізької області отримають он-лайн бібліотеку 

післядипломної освіти. 

Узагальнюючи всі підходи та спираючись на власний 

досвід ми робимо такі ВИСНОВКИ: створення електронних 

підручників у системі післядипломної освіти сьогодні є 



  

актуальним і необхідним. Технічно сьогодні є можливість 

перетворити засобами комп’ютерних технологій звичайний 

підручникна інтерактивне навчальне середовище і  планово та 

ефективно підвищувати якість інноваційного процесу 

самостійної керованої роботи слухача, забезпечити збереження 

здоров’я слухачів, нейтралізувати шкідливі фактори впливу, 

створити умови для розвитку та самореалізації кожної 

особистості, розкриттю її талантів, сприяти розвитку творчої 

активності, організувати економне та раціональне 

використання ресурсів. 

Створена оболонка підручника може бути взята за основу для 

наповнення будь-яким змістом в системі андрагогічної освіти. Вона 

не є безумовно закінченою, статичною і має змінюватися в 

залежності від мети та форми навчання, особливостей навчального 

процесу, контингенту слухачів, змінами в технічній та методичній 

галузі, зростанням запитів споживачів освітніх послуг. 


