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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА 
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
ЗА НАПРЯМКОМ "КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ" 

 
Досліджено особливості побудови електронного навчального посібника для вивчення профільної 

дисципліни за напрямом "Комп'ютерні науки". Розглянуто методичні підходи до створення електронного 
навчального посібника, його реалізацію засобами інструментального середовища Adobe Captivate. 
Проаналізовано переваги та недоліки цього середовища. Приділяється увага організації навчального процесу 
з використанням розробленого електронного навчального посібника іноземними студентами. Описано 
результати досліджень психологічних аспектів застосування електронного навчального посібника.  
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Вступ 
Сучасне навчання не можна уявити без викори-

стання електронних ресурсів і засобів їх доставки. 
Необхідно щоб студенти і викладачі мали доступ до 
бібліотек таких ресурсів, можливість завантажувати 
їх і використовувати під час підготовки та прове-
дення занять, і не лише для пояснення матеріалу, а й 
для налагодження спільної роботи, перевірки їхніх 
знань. Тому створення сучасних електронних посіб-
ників є актуальним напрямом розвитку методичних 
заходів навчання.  

Для розробки навчального контенту викладачі 
використовують широкий спектр програмного за-
безпечення, проте немає єдиного освітнього середо-
вища, яке дозволяло б їм вирішувати більшість про-
блем стосовно організації навчання та післядиплом-
ної педагогічної освіти.  

Основна частина 
У даній роботі розглянуто особливості побудо-

ви електронного навчального посібника для вивчен-
ня профільної дисципліни за напрямком "Комп’ю-
терні науки". Зокрема приділяється увага його вико-
ристанню у навчальному процесі іноземними студе-
нтами. 

Електронний навчальний посібник створено ві-
дповідно до програми навчальної дисципліни "Ор-
ганізація баз даних і знань". Він спрямований на 
забезпечення лабораторного практикуму з модуля 
"Моделювання даних", який вивчається першим в 
рамках даної дисципліни.  

У якості інструментального середовища і набо-
ру спеціалізованих технологій вибрано засіб для 
розробки електронного навчального контенту Adobe 
Captivate[4]. Він призначений для проведення дис-
танційного й онлайнового навчання, а також для 
організації спільної роботи у віддаленому режимі. 

Метою електронного навчального посібника є 
освоєння роботи з інструментальними засобами 
Access для забезпечення можливостей [2]: 

організації інформації в малому бізнесі; 
створення баз даних робочих груп на великих 

підприємствах; 
отримання інформації фінансовими аналітика-

ми з корпоративних баз даних. 
Виконавши лабораторні роботи, студент навча-

ється створювати програми ведення баз даних неве-
ликих розмірів. Прості та наочні засоби Access до-
помагають зрозуміти сутність роботи з базами да-
них. Кінцеві користувачі можуть застосовувати 
Access в малому бізнесі, робочих групах всередині 
великих корпорацій, ведення персональних баз да-
них. 

Розробники програмних продуктів можуть ви-
користовувати Access в таких сферах: 

настільна БД для кінцевих користувачів з перс-
пективою масштабування (легко перетворюється в 
MS SQL Server); 

rich-клієнт для потужних СКБД (наприклад, 
MS SQL Server, Oracle); 

макетування на початковому етапі розробки 
промислової бази даних з метою узгодження вимог 
із замовником. Це дає можливість скоротити час на 
виправлення помилок через недостатнє розуміння 
завдання. 

Освоєння матеріалу лабораторних робіт фор-
мує у студентів такі компетентності: 

здатність до проведення аналізу та проектуван-
ня структури та елементів баз даних; 

здатність до ефективного використання баз да-
них; 

здатність до розробки застосувань для обробки 
інформації, що зберігається в базах даних. 

Навчальний посібник орієнтовано в першу 
чергу, на іноземних студентів, тому що вони є най-
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більш проблемною категорією студентів. Як зазна-
чено в [3] адаптація до нових незнайомих умов пе-
редбачає формування психологічних механізмів, 
завдяки яким забезпечується безпека і адекватна 
орієнтація в новій ситуації.  

При успішній адаптації особистість отримує 
можливість максимальної самореалізації в умовах 
навчання у вузі. 

Тому, як зазначає автор [3], перед викладачем 
виникають завдання величезної складності: по-
перше, перекладати наявні знання на російську мо-
ву, по-друге, при мінімумі мовних засобів закріпити 
у свідомості студентів абсолютно невідомі їм науко-
ві поняття, сформувати концептуальну компетенцію 
на новому рівні. 

Під час засвоєння нового матеріалу іноземні 
студенти потребують дуже деталізованого та бага-
торазового розгляду навчального контенту.  

Саме ця обставина ініціювала авторів до по-
дання навчального матеріалу з модуля "Моделю-
вання даних" у вигляді електронного навчального 
посібника. 

Створений як мультимедійні ресурс, електрон-
ний навчальний посібник допомагає зробити процес 
навчання цікавим і результативним. Значною пере-
вагою такого засобу є те, що для користування на-

вчальним ресурсом не потрібно мати спеціальних 
навичок.  

Інтерфейс посібника інтуїтивно зрозумілий, 
студенти мають змогу не лише освоїти теоретич-
ний матеріал, а й закріпити отримані знання, ви-
конавши вправи, що містяться в кожній лаборато-
рній роботі.  

Особливостями створеного електронного на-
вчального посібника є таке: 

1. Наявність спливаючих рисунків по тексту 
роботи. 

2. Наявність інтерактивних тренувальних 
вправ, що забезпечує створювати середовище Adobe 
Captivate (рис. 1, 2). Це дозволяє увімкнути в роботу 
усі сенсорні системи студентів та підтримати їхній 
інтерес до сприймання інформації, що сприятиме 
регулюванню втомленості студентів. 

3. Наявність навчальних відеоматеріалів з кож-
ного завдання лабораторних робіт (рис. 3). Кожне 
відео наочно демонструє порядок виконання відпо-
відних завдань, подається у повноекранному режимі 
та містить пояснювальний звуковий супровід. Це 
допомагає більш точному розумінню призначення 
елементів інтерфейсу під час засвоєння послідовно-
сті кроків виконання конкретних завдань лабора-
торної роботи. 

 
Рис. 1. Початок тренувальної вправи (російською мовою) 
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Рис. 2. Виконання тренувальної вправи (російською мовою) 

 

 
Рис. 3. Демонстрація навчального відео (російською мовою) 
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4. Наприкінці кожної роботи наведено тестові 
завдання, що виконуються у діалоговому режимі 
(рис. 4) і допомагають більш глибоко засвоїти тео-
ретичні питання теми лабораторної роботи. 

5. Кожна  лабораторна робота  містить додат-
кові завдання для самостійного виконання. Вони 
спрямовані на підвищення мотивації та індивідуалі-
зації навчання.Підбір завдань виконано так, щоб 
їхня постановка була посильна для розуміння студе-
нтом.  

З цією метою кожен студент самостійно виби-
рає рівень складності виконання роботи [1,2] 
:фронтальний;індивідуальний;компетентнісний. 

Якщо обрано фронтальний рівень, то студент 
виконує завдання базового рівня, яке детально опи-
сано в покроковому поясненні. За його виконання 
студент отримує 60 балів за 100-бальною системою 
оцінювання. З метою випробування своїх сил і під-
вищення оцінки студент може самостійно виконати 
ще декілька завдань, частина з яких репродуктивно-
го, а інші – креативного типу. Правильне їх вирі-

шення додає ще 10 балів. До отриманої суми балів 
студент може додати ще 10 балів, якщо самостійно 
запропонує і розв’яже оригінальну задачу з дослі-
джуваної теми. Це завдання має бути з предметної 
області навчання або майбутньої професії студента. 
Загальна оцінка за цим рівнем не перевищує 80 ба-
лів за 100-бальною шкалою. 

При виборі індивідуального рівня студент зна-
йомиться з покроковим поясненням з виконання 
завдання базового рівня і розв’язує аналогічну зада-
чу із множини варіантів, що поданів покроковому 
поясненні. При виконанні такого індивідуального 
завдання студент отримує 70 балів. Ще два бали він 
може отримати, якщо адаптує до предметної області 
обраного варіанту завдання, що поданів покроково-
му поясненні, і виконає їх. 

 Подібно до фронтального рівня студент може 
додати ще 10 балів, якщо сформулює і розв’яже 
оригінальну задачу з досліджуваної теми. Загальна 
оцінка за цим рівнем не перевищує 90 балів за 100-
бальною шкалою. 

 
Рис. 4. Екран виконання тестувальної вправи (російською мовою) 

 
На компетентнісному рівні студент демонструє 

можливість самостійно ставити і вирішувати за-
вдання з досліджуваної теми, в рамках обраної пре-
дметної області навчання або майбутньої професії. 
Спочатку він формулює і виконує завдання, анало-
гічні базовому, потім – аналогічні додатковим за-
вданням  і нарешті – оригінальне завдання. Загальна 
оцінка за цим рівнем може досягати 100 балів за 
100-бальною шкалою. 

Кожна лабораторна робота складається з пос-
лідовності взаємопов'язаних завдань і опису спосо-
бів їх виконання (покрокове пояснення). Отже, ви-
конання лабораторної роботи слід здійснювати по-
слідовно, тобто для переходу до наступного слайду 
необхідно виконати всі кроки, що подано на пото-
чному слайді. 

У підручнику використана інтуїтивно зрозу-
міла система позначень. Загальне уявлення про 
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структуру системи керування базами даних Access 
сприятиме оволодінню прийомами роботи з окре-
мими об'єктами бази. Отримані вміння та навички 
допоможуть проектувати і створювати, а також 
освоювати і супроводжувати бази даних, що ство-
рені іншими фахівцями. 

Використання мультимедіа в електронному 
навчальному посібнику не тільки збільшує швид-
кість передачі інформації іноземним студентам та 
підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку 
таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, 
мовлення, розвиває почуття кольору, системності, 
бере участь в інтелектуальній, емоційній та мора-
льній адаптації іноземних студентів. 

Усі розглянуті вище переваги електронного 
навчального посібника мають достатньо зручні 
засоби реалізації в середовищі розробки Adobe 
Captivate. Але разом з тим зазначимо його недолі-
ки. Головним з них є подання контенту у вигляді 
слайдів, які мають фіксований розмір. Такий фор-
мат добре задовольняє майже усі структурні еле-
менти електронного навчального посібника окрім 
одного – покрокового пояснення виконання черго-
вого завдання лабораторної роботи. 

Під час виконання завдання базового рівня  
студент читає опис чергового кроку в електронно-
му посібнику, а потім виконує його у середовищі 
СКБД Access. Перехід з одного середовища в інше 
вимагає зусиль на запам’ятовування опису кроку. 
Ці зусилля можуть бути мінімальними, якщо обид-
ва середовища розташовані поруч на моніторі. На-
приклад, електронний посібник займає третину 
екрану, а решту – СКБД Access. Краще, коли таке 
налаштування може здійснити сам студент, встано-
вивши розмір шрифту залежно від своїх фізіологі-
чних особливостей. 

У випадку Adobe Captivate з фіксованим роз-
міром слайдів таке налаштування неможливе. При 
використанні такого електронного посібника він 
перекриває на екрані середовище СКБД Access і 
під час виконання дій в останньому студент вже не  
 

бачить опису. Це вимагає значно потужнішого на-
вантаження на пам’ять, що призводить до швидшої 
психологічної втоми.  

Висновки 
В роботі розглянуто методичні підходи до 

створення електронного навчального посібника з 
вивчення профільної дисципліни "Організація баз 
даних та знань" за напрямком "Комп’ютерні науки" 
його реалізацію засобами інструментального сере-
довища Adobe Captivate.  

Проаналізовано переваги та недоліки цього 
середовища, зокрема для навчання іноземних сту-
дентів. 

Використання викладених в дослідженні ре-
зультатів сприятиме підготовці якісних електрон-
них дидактичних матеріалів з вивчення профільних 
дисциплін за напрямком "Комп’ютерні науки"та 
підвищенню рівня їх ефективності у навчальному 
процесі. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ" 
А.В. Тарасов, В.В. Федько 

Исследованы особенности построения электронного учебного пособия для изучения профильной дисциплины по 
направлению "Компьютерные науки". В частности, уделяется внимание его использованию в учебном процессе ино-
странными студентами. 
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FEATURES OF CONSTRUCTION OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK 
TO STUDY MAJOR SUBJECTS IN THE DIRECTION OF "COMPUTER SCIENCE" 

O.V. Tarasov, V.V. Fedko 
The features of the e-textbook to study major subjects in the direction of "Computer Science". Particular attention is 

paid to its use in the educational process of foreign students. 
Keywords: e-textbook, Computer Science, foreign students. 


