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З метою удосконалення інформаційного освітнього середовища як фактору 

формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів виділяємо 

основні напрями його подальшого моделювання: 1) урахування основоположних 

принципів модернізації вищої професійної освіти, насамперед, гуманізації, 

демократизації, інформатизації; 2) активізація автономних, самоуправлінських 

механізмів особистості: самоорганізації, самоосвіти, самоконтролю; 

3) використання інноваційних інформаційних технологій навчання, інтерактивних 

методів, різноманітних форм навчання, зокрема, дистанційних; 4) створення 

системи навчально-методичних, контролюючих, допоміжних електронних 

ресурсів для дистанційного навчання; 5) постійне самовдосконалення професійної 

компетентності педагога з урахуванням інформатизації освіти, підвищення вимог 

до надання освітніх послуг. 
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Час змінюється і разом з тим змінюються і завдання, форми та методи 

навчання. Для того, щоб встигнути за розвитком світу потрібно вміти 

користуватися новими інформаційно-комунікаційними технологіями та ефективно 

застосовувати отримані знання в повсякденному житті, вміти швидко 

переорієнтовуватися з однієї діяльності на іншу. Саме такий швидкий темп 

розвитку призвів до того, що звичні нам методи навчання стають мало 

ефективними і стикнувшись з цією проблемою «людство» почало 

переосмислювати підходи до навчання в результаті чого утворилися нові форми і 

засоби навчання. Однією з таких форм є дистанційне навчання, яке тісно 

пов’язане з новим засобом навчання, а саме електронним посібником.  
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Важливе місце в системі освіти належить середній школі. Школа має давати 

дитині різні вміння, компетентні навички. Головне її завдання – не забезпечення 

знаннями, бо вони дуже мінливі в сучасному світі, а навчити дітей, як знання і 

навички втілювати в життя. Це вимагає розроблення і наукового обґрунтування 

змісту і методики організації навчального процесу. Тому сучасна педагогічна 

наука і практика зосередили увагу на пошуку таких технологій навчання, які б 

забезпечували всебічний розвиток особистості учня, сприяли його 

самовираженню.  

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-

виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молоді до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві [6]. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних цілях 

у декілька разів здатне підвищити ефективність засвоєння матеріалу шляхом 

наочної демонстрації, закріплення навичок на практиці та здійснення ефективного 

контролю за навчальним процесом у цілому [3]. Такі технології дозволять 

здійснити процес дистанційного навчання, розширити кругозір і вивести якість 

засвоєння знань на новий рівень. 

Дистанційне навчання – це нова, специфічна форма навчання, дещо відмінна 

від звичних форм очного або заочного навчання. Вона передбачає інші засоби, 

методи, організаційні форми навчання, іншу форму взаємодії вчителя і учня та 

учнів між собою. Дистанційне навчання – це технологія, що базується на 

принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні 

програми різного призначення та створює за допомогою сучасних технологій 

інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та 

спілкування. 

Ми розглянемо електронний посібника, як один з засобів дистанційного 

навчання, яким вже зараз користуються українські вчителі. Вони стали 

незамінними помічниками і учням, і педагогам у підготовці та проведенні занять, 

роблять їх цікавими, значно економлять час також вони є доступними і зручними 

у використанні тощо. 

Навчальний посібник – це спеціальне видання, яке в певній мірі становить 

заміну основному підручнику. В ньому подається навчальний матеріал, який 

допомагає краще опанувати певну дисципліну чи окремий розділ курсу. 

Посібник може бути представлений не лише окремим виданням, але й 

комплексом науково-методичних матеріалів, до яких включені зошит-посібник або 

розвиваючі ігри для найменших учнів і курс лекцій для школярів старшого віку та 

студентів. Використання посібника в навчально-виховному процесі дає змогу 

отримати більше корисної інформації та краще розібратися з тією чи іншою 

темою. Використання навчальних посібників набуло широкої популярності у 

навчальних закладах усіх типів. Такі посібники можуть бути використані і учнями 

початкової чи середньої школи, а також студентами коледжів, технікумів чи вищих 

навчальних закладів [5]. 



Секція: Проблеми і перспективи дистанційного навчання у ЗВО 

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи», 30 квітня 2020, № 5 

64 

Електронний підручник чи навчальний посібник не є копією паперового 
варіанту. Завдання й призначення їх набагато ширші. З огляду на те, що їх обсяг 
практично не обмежений, виникає можливість в них більш ґрунтовно і докладно 
викласти зміст навчального матеріалу, текст супроводжувати ілюстративною 
інформацією, мультимедійним забезпеченням, вводити поняття, що характерні для 
даного навчального предмета, контролювати засвоєння навчального матеріалу, 
здійснювати профорієнтацію й виховну роботу. Крім того, можна створювати 
комплекс навчальної літератури з навчального предмета (підручник, лабораторний 
практикум, збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання, методичні рекомендації до вивчення дисципліни для окремих 
категорій учасників процесу навчання тощо) [4]. Завдяки комп’ютерній техніці 
з’явилась можливість створювати посібники для програмованого навчання, що є 
дуже важливим для дистанційної освіти [2]. 

«Електронним посібником називається продукт освітнього характеру, який 
може бути відтворений (використаний) тільки за допомогою засобів інформатики 
(в тому числі і комп’ютера), що відповідає затвердженій програмі навчання чи 
програмі, розробленій автором для запропонованого курсу, має принципово нові 
риси порівняно з друкованим підручником, до яких належать властивості 
мультимедійності, віртуальної реальності, високого ступеня інтерактивності, 
використання «педагогічних агентів впливу», налаштування на особистісні 
характеристики учня та ін. Замість слів «відповідає затвердженій програмі 
навчання» можна використати «забезпечує неперервність та повноту 
дидактичного процесу навчання»» [1, с. 3]. 

Використання електронних посібників робить освітній процес гнучким і 
дозволить вчителю застосовувати інноваційні форми, технології навчання та 
підходи Нової української школи в процесі дистанційного навчання. Результати 
досліджень застосування електронних підручників за кордоном підтверджують 
позитивний вплив на розвиток учнів: підвищення мотивації під час дистанційного 
навчання, забезпечення доступу до сучасних знань і форматів представлення 
даних, розвиток творчості і пізнавальної активності. Отже, електронні посібники і 
підручники відіграють значну роль у процесі дистанційного навчання і в якості 
подання, засвоєння та здійснення ефективного контролю за навчальним процесом 
у цілому. 
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