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1. Поняття електронного навчально-методичного комплексу 

забезпечення навчальних дисциплін 
 

Електронне навчання - індивідуалізований процес передавання і засвоєння 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 
відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 
 

Електронний навчально-методичного комплекс забезпечення 
навчальних дисциплін (або електронний курс) – це сукупність інтегрованих 

між собою електронних освітніх ресурсів та освітніх послуг, створених для 
організації індивідуального та групового навчання з використанням 

інфокомунікаційних технологій для вивчення навчальної дисципліни в повному 
обсязі, передбаченому навчальною програмою. 

У електронному курсі (далі ЕК) основними змістовно-організаційними 
одиницями стають теми, які поєднуються у розділи. Якщо в традиційних формах 
навчання тема - це частина змісту, то в ЕК це і фрагмент змісту, і аналог заняття, 

яке може об'єднувати декілька видів навчальної діяльності. 
Контрольні заходи обов'язкові для кожної теми та курсу в цілому. Деякі з них 

визначаються саме як контрольні (поточний, тематичний, підсумковий контроль), 
а інші несуть на собі контрольну функцію, але визначаються як участь у 

семінарах, практичних заняттях тощо (додатковий контроль). 

Особливості електронного курсу: 

• забезпечення наочності змісту навчального матеріалу; 
• наявність гнучкого графіку організації навчального процесу в часі; 

• некритичність до місця перебування викладача і студентів; 
• можливість моніторингу навчальної діяльності студента; 

• можливість збереження результатів навчання; 
• забезпечення високого рівня індивідуалізації навчання; 

• забезпечення автоматизації контрольних заходів; 
• взаємодія студентів між собою і з викладачами за допомогою засобів 

телекомунікації (додаток 1); 

При розробці електронних курсів слід враховувати вимоги щодо рівня 
інформаційної культури, підвищеного фізіологічного навантаження студентів та 

викладачів, а також особливостей матеріально-технічного забезпечення процесу 
навчання. 
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2. Етапи створення електронного курсу 

Процес створення ЕК включає розробку контенту - навчального, 
методичного, організаційного, контрольного наповнення та розробку 

електронної версії курсу. Для проведення навчання за окремим напрямом 
електронний курс розміщується (публікується) на платформі електронного 

навчання. 
На першому етапі авторами курсу створюється контент - наповнення, яке в 

електронному навчанні набуває особливого значення і повинно включати 
відповіді на всі питання, які можуть виникнути у студента не тільки щодо 

методики вивчення курсу, його організації, але й безпосередньо до навчального 
матеріалу та контрольних заходів. На цьому етапі визначаються цілі, склад і 
структура курсу, проводиться розробка навчальних матеріалів і документування 

матеріалів курсу. При розробці матеріалів проводиться структурування текстів, 
логічна побудова їх частин, проектування контрольних заходів, дискусій 

(обговорень), консультацій тощо. 
Процес створення ЕК потребує від авторів знань як з предметної галузі, так і 

з інформаційно-комунікаційних технологій, який на практиці часто являє собою 
співробітництво двох авторів: викладача, відповідального саме за предметну 

складову курсу, і фахівця, що володіє інформаційними технологіями.  
Спільна робота викладача і фахівця з інформаційних технологій дозволяє 

створити фрагменти, готові для втілення в ЕК, а також, що дуже важливо, 
підготувати сценарій взаємодії окремих частин курсу та сценаріїв аудіо - і відео-

сюжетів. 
На другому етапі створюються електронні матеріали, формується навігація 

по курсу (система переходів і посилань), проходить реалізація контрольних 

заходів та конкретних рішень організації, ведення, загальної підтримки та 
адміністрування процесу електронного навчання. 
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3. Розробка контенту електронного курсу 

Процес розробки контенту електронного курсу складається з наступних 

кроків: 

• аналіз проблеми розробки контенту електронного курсу; 
• визначення цілей курсу; 
• проектування складу і загальної структури курсу; 

• розробка розділів; 
• документування контенту курсу; 

• рецензування та експертиза контенту курсу 

3.1. Аналіз проблеми розробки контенту електронного курсу 

На цьому кроці необхідно визначити навчальну проблему, яку повинен 

вирішити електронний курс, та провести організаційні заходи щодо його 
розробки. 

Необхідно також визначитися з тим, які вимоги пред'являються до курсу 
щодо його інтерактивності та новизни інформації (від цього залежить час 

розробки курсу). 
Навчальна проблема при створенні ЕК визначається відповідно до 

навчального плану та програми. 

3.2. Визначення цілей курсу 

Перед тим, як формулювати цілі, варто визначитися, на якому рівні повинен 
бути засвоєний матеріал (виділяють 5 рівнів засвоєння, див. додаток 2). У 

кожному курсі є теми, що потребують різного рівня засвоєння. Так, матеріал 
довідкового, ілюстративного характеру немає необхідності вивчати на вищих 

рівнях - достатньо ознайомлення. 
У курсі рекомендується сформулювати одну головну ціль і 5-6 підцілей, що 

відбивають основні результати його освоєння. Шаблон формулювання цілей 
виглядає так: 

 

Знати: 

• теоретичні джерела і методологічні основи ... 
• зміст і значення базових понять і категорій ... 

• принципи функціонування (діяльності) ... 
• призначення і функції елементів системи ... 

 

Вміти: 

• давати загальний опис об'єкта, явища, факту за заданими параметрами і 
характеристиками... 

• самостійно аналізувати явища, факти й об'єкти, визначати критерії і 
параметри... 

• проводити порівняльний аналіз і зіставлення... 
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• виділяти переваги, недоліки, обмеження... 

На цьому кроці визначається точний перелік всього матеріалу ЕК, добір 
офіційно прийнятих підручників, навчальних посібників, довідників тощо.  

3.3. Проектування складу і загальної структури курсу 

Основною структурною одиницею ЕК є розділ. Особливістю навчального 

процесу, побудованого на роздільній структурі, є його технологічність, тобто, 
якщо студент успішно пройшов вхідний контроль до вивчення матеріалу розділу, 

то при виконанні всіх передбачених програмою навчальних заходів йому 
гарантується досягнення цілей розділу. 

В педагогічній практиці широко застосовуються методи логічного 
структурування навчального матеріалу, які дозволяють наочно уявити собі як всю 

сукупність дидактичних одиниць, так і їх взаємозв'язок та ієрархію.  
При структуруванні навчального матеріалу необхідно враховувати 

фрагментарність і психологічні особливості контактів викладача і студентів при 

електронному навчанні. Розділ має певні цілі, досягнення яких обов'язково 
перевіряється за допомогою підсумкового контролю.  

Розділи є самостійними структурними одиницями, послідовність вивчення 
яких важлива в процесі навчання.  

Розділ складається з окремих логічно завершених тем. Теми повинні містити 
приблизно однакову кількість нових дидактичних одиниць, чим забезпечується 

рівномірність завантаження студента протягом навчального періоду.  
При проектуванні курсу необхідно визначити: кількість розділів; цілі, які 

планується досягти в кожному з них; методи перевірки їх досягнення; ступінь 
важливості конкретного розділу (іноді бажано також визначити, які задачі не 

планується вирішувати в даному розділі); склад навчальних матеріалів кожного 
розділу. Кожному розділу і темі дається точне і лаконічне найменування таким 
чином, щоб їх можна було зобразити у вигляді ієрархічної схеми: вищий рівень - 

розділи, середній рівень - теми, нижній рівень (при необхідності) - підтеми. 
Проектування загальної структури курсу включає визначення навчальних дій, які 

варто виконати для освоєння курсу в цілому. 

3.4. Документування контенту курсу 

На підставі проведеного проектування складу і структури курсу, 

розробленого сценарію навчання та змісту розділів, формується документ, у який 
входить опис курсу, що складається з двох частин: 

• Пояснювальна записка (загальна інформація) 

• Навчально-методичні матеріали. 
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3.4.1. Пояснювальна записка 

 
Титульний лист 

У титульному листі зазначається назва курсу, його обсяг у навчальних 
годинах, кількість розділів, мова викладання, прізвища авторів, рецензентів тощо.  

Мета курсу 

Надається мета курсу, яка визначає знання та вміння, що будуть досягнуті 
студентом (рекомендується сформулювати одну головну ціль і 5-6 цілей, що 

відбивають основні результати).  
Тематичний зміст курсу 

Тематичний зміст являє собою перелік розділів, тем та підтем курсу із 
зазначенням рівня їх засвоєння. 

Графік навчальних заходів 

Графік навчальних заходів при електронній формі навчання є розкладом 
навчальних занять і регламентує обсяг навчального матеріалу, тривалість 

навчання, види та час проведення навчальних заходів. Складається за 
встановленою формою на підставі затверджених у встановленому порядку 

навчального плану та програми. 

3.4.2. Навчально-методичний матеріал 
Опис курсу 

Загальний опис включає сутність курсу в термінах, що підкреслюють його 
значимість для фахового розвитку студентів. У описі надається інформація про 
особливості організації курсу, мета курсу (без детального переліку знань та вмінь, 

якими повинен оволодіти студент), тривалість навчання, мова викладання, 
контактна інформація для зв’язку з викладачем-консультантом. 

Вказівки студентам до вивчення курсу  

Даються пояснення щодо наступних питань: 

• які види навчальної діяльності буде здійснювати студент і як оцінюються 
ці види роботи; 

• як рекомендується розподілити свій час при вивченні матеріалів курсу; 

• як працювати з навчальним матеріалом та додатковими джерелами; 

• як виконувати контрольні заходи курсу (коли і які контрольні заходи 
плануються, їх види і специфіка, коли і куди потрібно надсилати відповіді, 

критерії оцінки); 
• як буде проводитися підсумковий контроль за курсом: наводиться форма, 

термін, правила проведення заходів, алгоритм підсумкової оцінки та зміст 

підсумкового контролю тощо. 
• які телекомунікаційні і очні заходи передбачаються в процесі вивчення 

курсу, як у них брати участь, які критерії оцінки. 

Опис до кожного розділу 

Назва: Містить назву розділу, його обсяг у годинах тощо. 

Цілі розділу: Перелік набутих знань і вмінь студента після вивчення 
матеріалу розділу. 
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Міжроздільні зв'язки: Міжроздільні зв'язки подаються за схемою: розділи, 

які обов'язково повинні бути вивчені попередньо; розділи, які потребують 
обов'язкового вивчення даного розділу; розділи, які можуть вивчатися одночасно 
з даним розділом. 

Склад розділу: Являє собою план-зміст розділу, наприклад: 
Вхідний контроль - тест 

1. Назва теми 1 
1.1.Назва підтеми 1 

1.2.Назва підтеми 2 
1.3.Практичне заняття: самотестування 

1.4.Проміжний контроль: тест 
1.5.Ключові слова 

2. Назва теми 2 
2.1.Назва підтеми 1 

2.2.Назва підтеми 2 
2.3.Практичне заняття: автоматизований тренінг 

2.4 Проміжний контроль: домашнє завдання 
2.5 Ключові слова 
3. Підсумковий контроль. 

Керівництво з вивчення матеріалу розділу: за довільною формою подаються 
загальні вказівки і рекомендації щодо процесу навчання.  

Навчальні матеріали розділів 

Порядок викладення матеріалів розділів повинен відповідати плану-змісту 
розділу і включати текстовий, ілюстративний матеріал, створені мультимедійні 

додатки, сценарії мультимедійних складових. Форма подання матеріалу жорстко 
не формалізована і є основою для спілкування викладача з дизайнерами і 

програмістами при створенні електронної версії курсу.  Лекційний матеріал 
рекомендується подавати у текстовому вигляді з графіками, малюнками та 

таблицями, не менше 10 000 знаків (1/4 друкованого аркуша) на 1 академічну 
годину. 

Матеріали для дискусій (питання, сценарій) 

При використанні в процесі навчання обговорень (дискусій) визначаються 
цілі проведення заходу, питання, які виносяться на обговорення, загальний 
сценарій проведення, який повинен мати за мету залучення студентів до 

активного пошуку нових знань, розвитку критичного мислення.  

Матеріали для консультацій 

Для консультацій, які будуть проводитися за допомогою Чат-кімнати, Skipe, 

або e-mail, визначаються цілі проведення заходу, питання, які виносяться на 
обговорення, загальний сценарій проведення. Для консультацій електронною 

поштою потрібно визначити і описати додаткові матеріали, які будуть надіслані 
студентам у разі необхідності. 
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Словник 

Рекомендується складати у формі найпростішої енциклопедії, тобто кожному 
поняттю або терміну відповідає 1-5 рядків опису. До словника включаються 
поняття і терміни, які потрібні для підтримки засвоєння матеріалу курсу, а також 

терміни, які використано у тексті курсу. 

Перелік літератури 

Список рекомендованої студентам літератури для самостійного опрацювання 

складається за встановленою формою. 

Посилання на додаткові джерела 

Список посилань має містити адреси в мережі Інтернет. 
Додаткова інформація (статті тощо) 

При необхідності використання додаткової інформації надаються повні або 

скорочені тексти статей за тематикою курсу, літературні джерела тощо.  

Опис контрольних заходів 

Необхідно подати докладну характеристику кожного з контрольних заходів. 

Для проміжного контролю надається опис методики оцінювання знань. Для 
підсумкового контролю - призначення, кількість контрольних точок, методи 

контролю, графік, засіб контакту з викладачем, критерії оцінки результату 
контрольного заходу, максимальний і прохідний рейтинги (додаток 3).  

Критерії оцінювання результатів навчання за курсом в цілому 

Описується структура рейтингу і співвідношення рейтингових оцінок за 

курсом. 

Формати подання навчально-методичного матеріалу наведені у додатку 4. 

3.5. Рецензування та експертиза контенту курсу 

Підготовлений авторами контент курсу подається на рецензування, 
обговорюється на засіданні кафедри та подається на експертизу з метою 

визначення відповідності навчальних матеріалів встановленим вимогам та 
можливості застосування у проведенні навчання цільової аудиторії. 



10 

 

 

Додаток 1 

 

Засоби телекомунікації в електронному навчанні 

 

При проведенні навчання за електронною формою використовуються 

наступні засоби телекомунікації: 

 

• електронна пошта (E-mail) 

Надає можливість асинхронного у часі спілкування студентів з викладачами, 
студентів між собою, а також обміну інформацією у вигляді різноманітних файлів 
та ін.  

 

• прямий діалог - Чат (chat) 

Чат надає можливість синхронного спілкування за допомогою обміну 
текстовими повідомленнями практично миттєво, моделюючи діалог, який 

відбувається у реальному часі при зустрічі віч-на-віч ("моментальна пошта"). 
Застосування функції прямого діалогу в мережі вимагає попереднього 

планування, розробки тематики та підготовки сценарію заняття.  
 

• телеконференції 

Види телеконференцій: аудіоконференції (audioconferencing), 

відеоконференції (videoconferencing) і комп'ютерні конференції 
(computerconferencing), вебінари (webinar). 
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Додаток 2 

 

Дидактичні аспекти електронного навчання 

 
Розглянемо класифікацію дидактичних показників: 

• кількісні: подання, засвоєння, автоматизація й усвідомленість матеріалу; 
• якісні: рівень складності і ступінь важкості.  

Рівні подання навчального матеріалу 

Розрізняють наступні форми подання навчального матеріалу, які 
відповідають рівням абстракції в описі: тривіальний, аналітико-синтетичний, 
математичний і аксіоматичний. 

Тривіальний опис (феноменологічний рівень), у якому з використанням 
звичайної природної мови лише описують, констатують факти, явища, процеси, 

надають їх класифікацію. 
Аналітико-синтетичний опис (рівень якісних теорій), у якому на природно-

логічній мові викладають теорію окремих явищ, що створює передумови для 
прогнозування виходів явищ і процесів на якісному рівні. 

Математичний опис (рівень кількісних теорій), у якому на математичній мові 
викладають теорію окремих явищ. 

Аксіоматичний опис, у якому формулюють закони, що мають 
міждисциплінарну спільність. Приклади таких описів можна зустріти в 

кібернетиці, філософії, теорії систем. 

Показники рівня засвоєння навчального матеріалу 

Показники рівня засвоєння навчального матеріалу класифікують якість 

володіння навчальним матеріалом. Така класифікація дозволяє чітко 
формулювати дидактичні цілі. 

Розрізняють п'ять рівнів засвоєння : 
"Нульовий" рівень (Осмислення) - студент спроможний розуміти (осмислено 

сприймати) нову для нього інформацію. Цей рівень не можна називати рівнем 
засвоєння навчального матеріалу. Мова йде про попередню підготовку, що дає 

можливість зрозуміти новий навчальний матеріал. 
Перший рівень (Впізнання, Репродукція) - це впізнавання досліджуваних 

об'єктів і процесів при повторному сприйнятті інформації, засвоєної раніше, або 
дії із ними (наприклад, виділення досліджуваного об'єкта з ряду пред'явлених 

різноманітних об'єктів). Знання, що лежать в основі діяльності на цьому рівні, 
називають знання-знайомства. 

Другий рівень (Відтворення, Розуміння) - це відтворення засвоєних раніше 
знань від буквальної копії до застосування в типових ситуаціях. Приклади: 

відтворення інформації з пам'яті; рішення типових задач (за засвоєним зразком). 
Знання, що лежать в основі діяльності другого рівня, називають знання-копії. 

Третій рівень (Застосування) - студент спроможний самостійно відтворювати 
і перетворювати засвоєну інформацію для обговорення відомих об'єктів і 

застосування її в різноманітних реальних ситуаціях. При цьому він спроможний 
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генерувати нову для нього інформацію про досліджувані об'єкти і виконувати 

певні дії з ними (рішення нетипових задач, вибір потрібного алгоритму з набору 
раніше вивчених). Знання, що лежать в основі діяльності на третьому рівні, 
називають знання-уміння. 

Четвертий рівень (Творчість) - рівень володіння навчальним матеріалом, при 
якому студент спроможний створювати об'єктивно нову інформацію. 
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Додаток 3 

 

Проектування контрольних заходів 

 

Контрольні завдання - достатньо гнучкий засіб контролю. Це може бути серія 
з 3-5 питань на які студент формулює відповіді за довільною формою, реферат, 

тест тощо. Результати виконання контрольних завдань викладач отримує 
електронною поштою, рецензує та оцінює за критеріями, які детально описані і 

заздалегідь повідомлені студентові. 
Серії питань використовуються у разі, коли студент повинен 

продемонструвати розуміння змісту навчального матеріалу. Критерії оцінки 
відповідей обов'язково повинні бути визначені,  

Реферат являє собою аналітичний огляд інформаційних джерел або 

міркувань щодо певної проблеми за визначеною темою. Викладач повинен чітко 

сформулювати вимоги до структури та обсягу реферату, його оформлення, 
критерії оцінювання, терміни підготовки тощо. Ця інформація повинна бути 

повідомлена студентам. 
Тести. Основними перевагами тестів є підвищення ефективності контролю 

знань за рахунок збільшення частоти та регулярності їх проведення, можливість 

автоматизації проведення тестування, висока об'єктивність результатів. Зазвичай 
результати тестування записуються з метою подальшого аналізу, а студенту 

надається тільки кінцевий результат. Тестові завдання слід формулювати таким 
чином, щоб на них не було прямих відповідей в матеріалах курсу. Оцінка 

результату тестування виставляється автоматично, загальний час тестування і 
кількість можливих спроб тестувань може бути обмеженою. Тести для усіх видів 

контролю рівня знань (самоконтроль, поточний і підсумковий контроль), не 
менше 20 тестових завдань до кожної теми. 
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Додаток 4 

 

Формати подання навчально-методичного матеріалу 

 

Початковий формат документу має бути набраний на комп’ютері (Microsoft 

Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – TimesNewRoman, 
кегль – 14 пт, інтервал – 1,0 пт. Поля: ліве – 20 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє 

– 20 мм. 

№ 
з/п 

Складова ЕНМКНД 
Спосіб відображення на 

екрані 

Формат представлення у 

системі управління 
навчальними ресурсами 

1 
Назва дисципліни, 

короткий опис 
Текстовий 

Текстовий документ (doc), 

або веб-сторінка (html) 

2 Пояснювальна записка Текстовий 
Текстовий документ (doc), 

або веб-сторінка (html) 

3 Контактна інформація Текстовий 
Текстовий документ (doc), 

або веб-сторінка (html) 

4 Навчальна програма Текстовий 

Файл у форматі pdf, або 

текстовий документ (doc), 

або веб-сторінка (html) 

5 Критерії оцінювання Текстовий 
Tекстовий документ (doc), 

або веб-сторінка (html) 

6 Електронні лекції 
Текстовий, 

презентація, відео 

pdf, pps (ppt), doc, html, mp4. 

flv, swf 

7 
Приклади розв’язування 

задач 

Текстовий, 

презентація, відео 

Pdf, pps (ppt), doc, html, mp4. 

flv, swf 

8 

Інструкції для виконання 

лабораторних робіт, 

підготовки до практичних, 

семінарських занять 

Текстовий, презентація pdf, pps (ppt), doc, html 

9 

Завдання для 

підсумкового, поточного 

контролю, або 

самоконтролю (тестові в 

тому числі) 

Документ, програмний 

засіб тестового 

контролю системи 

управління 

навчальними ресурсами 

pdf, html, або інший, який 

підтримується системою 

тестового контролю 

10 

Мультимедійні елементи 

(ілюстрації, теоретичні 

положення, імітація явищ, 

роботи пристроїв, тощо) 

Презентація 
jpg, png, pdf, pps (ppt), mp4, 

flv, swf 

11 

Посилання на електронні 

ресурси Інтернет, та на 

підручники у електронній 
бібліотеці ДУТ 

Гіперпосилання 
URL (універсальний локатор 

ресурсу) 

 


