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Секція 6. Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом
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МУЛЬТИМЕД ІЙНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК
До сучасних інформаційних технологій, які використовують в навчальному процесі, 

відносять електронні та гібридні бібліотеки, електронні посібники, довідково-пошукові 
системи Інтернет та ін. Електронні навчальні чи довідково-пошукові системи розробляються 
з використанням гіпертекстових і мультимедійних технологій.

Зміни у системі вищої освіти зумовили необхідність віддаленого навчання студентів за 
допомогою інтерактивних електронних посібників, встановлюваних на серверах, 
підключених до локальної комп'ютерної мережі чи мережі Інтернет. Електронний підручник 
є однією з нових інформаційних технологій, які використовують в навчальному процесі.

Електронний підручник -  це педагогічний програмний засіб, що охоплює значні за 
обсягом розділи навчального курсу або повністю навчальний курс, характерною рисою якого 
є гіпертекстова структура навчального матеріалу, наявність систем управління, модулів 
самоконтролю, розвинених мультимедійних складових [4, с. 334]. Електронний підручник
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дозволяє отримати наступні переваги: самостійне вивчення теоретичного матеріалу курсу; 
індивідуальна траєкторія навчання; мобільність та компактність; архівне зберігання досить 
великих об’ємів даних з можливістю її передачі; можливість інтеграції навчальних 
інформаційних ресурсів; простий спосіб тиражування підручника; швидка модифікація 
змісту відповідно до мети дисципліни [1; 2; 3].

Електронні підручники створюються з використання гіпертекстових технологій та 
технологій мультімедіа. Мультимедіа (англ. multimedia від лат. multum - багато і medium - 
осередок засобів) - це комплекс апаратних та програмних засобів, які дозволяють працювати 
в діалоговому режимі з різнорідними даними (графікою, текстом, звуком, відео), які 
організовані в вигляді одного інформаційного середовища. Тобто мультимедіа об'єднує 
чотири типи різнорідних даних (графіку, текст, звук і відео) в єдине ціле.

Засоби створення мультимедійних підручників можна розділити на групи, наприклад, 
використовуючи комплексний критерій, що включає такі показники, як призначення і 
виконувані функції, вимоги до технічного забезпечення, особливості застосування. 
Відповідно до вказаного критерію можлива наступна класифікація: традиційні алгоритмічні 
мови; інструментальні засоби загального призначення; засоби мультимедіа; гіпертекстові і 
гіпермедіа засоби.

Ela сьогоднішній день існує певна кількість інструментальних систем, за допомогою 
яких можна створювати електронні підручники. Інструментальна система представляє собою 
засіб, в першу чергу, для викладача, за допомогою якого останній може створювати 
електронні підручники. ЕЬвкче наведений короткий опис деяких інструментальних систем 
створення електронних підручників.

ElTMLElelpEpublisher Version 1.1 — являє собою інструментальний засіб, за 
допомогою якого, можна створювати електронні підручники у СЕІМ-форматі. Цей формат на 
даний час, практично повністю замінив стандартний формат файлів допомоги (*.hlp), 
особливо в операційній системі Windows 2010. Даний програмний продукт надає 
користувачу зручний інтерфейс, крім того, надає багато можливостей при створенні змісту 
електронного підручника. В цілому, даний інструментальний засіб є непоганим, але він не 
дозволяє створювати самостійні файли для параграфів, тобто необхідна наявність 
теоретичного або практичного матеріалу.

Microsoft FrontPage Editor Version 3.0.2.926 — являє собою потужний редактор ETIML- 
документів, який призначений для створення Web-сторінок, в які можна вставляти елементи 
інтеракгивності, написані на мові програмування сценаріїв (скриптів) та програми-аплети, 
які написані на мові програмування Java. Еоловний недолік даної системи полягає в тому, що 
користувач повинен самотужки писати зміст електронного підручника, тобто вона не надає 
засобів автоматизації змісту.

Отже, електронний підручник є однією з нових інформаційних технологій, які 
використовують в навчальному процесі. Електронний підручник повинен сполучати в собі 
функції підручника і вчителя, довідково-інформаційного посібника і консультанта, 
тренажера і контролюючої знання програми.

Використання нових інформаційних технологій, зокрема електронних підручників, дає 
можливість викладачеві не лише контролювати успішність студентів, а й стимулювати їх 
пізнавальну активність.
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