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ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ  

Особливістю сучасного розвитку науки є широке використання 

інформаційних технологій, що сприяє зростанню освітнього та 

професійного рівня підготовки випускників вищих навчальних закладів. 

Аналіз організації навчального процесу у сучасних вищих 

навчальних закладах показав збільшення об‘єму навчального матеріалу, 

який виноситься на самостійне вивчення студентами. У зв‘язку з цим 

постає питання підвищення якості та ефективності навчання. Одним із 

способів досягнення цього є застосування сучасних інформаційних 

технологій в освітньому процесі, задачею яких є збір, обробка, зберігання, 

передача і використання даних [1; 2; 3]. 

Існує багато різновидів електронних навчальних засобів. Зокрема, 

підручники, енциклопедії, довідники, посібники та інші. У загальному 

вигляді електронний підручник є гіпертекстом зі встроєними малюнками, 

відео та аудіо сюжетами.   

Електронний підручник повинен полегшувати запам‘ятовування і 

розуміння понять, прикладів, задач. При впровадженні електронного 

підручника забезпечується індивідуальний підхід, зважаючи на краще 

запам‘ятовування матеріалу, рівень знань, мотивацію до навчання.  

При розробці електронного підручника необхідно забезпечити 

зменшення текстової складової, щоб забезпечити безпечні умови робочого 

місця учня за комп‘ютером. Електронний підручник – це педагогічний 

програмний засіб, призначений, в першу чергу, для нових відомостей, що 

доповнює друковані видання, які служать для індивідуального і 

особистісно-орієнтованого навчання і які дозволяють у певній мірі 

тестувати одержані знання і вміння того, хто навчається [4]. 

На думку Шерпаєва Н.В., електронний підручник – це «комплекс 

інформаційних, методичних і програмних засобів, які призначені для 

вивчення окремого предмету і зазвичай включають питання і задачі для 

самоконтролю і перевірки знань, а також забезпечують зворотній 

зв‘язок» [5]. 

Христочевський С.О. зазначає, що електронний підручник – це 

«основне навчальне електронне видання, що створене на високому 

науковому і методичному рівні, повністю відповідає освітньому стандарту 

на професію або спеціальність» [6]. 

Із зазначених визначень можна зробити висновок, що електронний 

підручник призначений для індивідуального чи групового навчання, в 

якому знаходиться текст, звукові та відео матеріали та інші. 
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При створенні електронного підручника потрібно дотримуватися 

певних вимог для текстових та графічних даних, правильно розташовувати 

гіперпосилання, звернути увагу на головне та виділити його. 

Основна різниця електронного підручника від друкованого – 

існування інтерактивного взаємовпливу між користувачем та 

комп‘ютером. За допомогою комп‘ютерних технологій в електронних 

підручниках можна використовувати не тільки текст, а й картинки, музику, 

відео, анімації тощо.  

Таким чином, можна сказати, що електронний підручник надає 

потрібний матеріал тим, хто навчається. Він може використовуватися у 

традиційному навчанні, дистанційному, очному і заочному, при проведенні 

модульного навчання, підвищенні кваліфікації, самонавчанні тощо. 
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