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Abstract. The article analyzes the essence of the concept of “electronic
educational and methodological complex” and defines its structure, which
consists of interconnected components that ensure the process of assimilation
and consolidation of educational information and the implementation of
automated pedagogical monitoring. The main didactic principles of designing
electronic educational and methodological complexes are determined, in
particular: science, clarity, accessibility and feasibility, systematicity and
consistency, strength of acquired knowledge, problems, independence and
activity of learning. The main requirements for electronic educational software,
which have been also taken into account when creating the EEMC “Automotive
Design”, are outlined: scientific content, purposefulness, openness, motivation,
individualization of learning, creativity and more. Four stages of designing
EEMC of the discipline “Automotive Design” are described, which consists
of educational and methodological, control and diagnostic, and information
and searching modules, has a relatively stable means of communication
between them and provides a systematic learning process of students through
additional independent or distance mastering of educational material with
the help of a computer. It is noted that the implementation in the software
of educational purposes of modern computer graphics, a variety of visual
aids forms and develops visual thinking of the future teachers of vocational
training. The use of EEMC contributes to the formation of information
culture of the students, readiness for the widespread use of ICT tools in future
professional activities.
Keywords: information and communication technologies,
professional education, design of educational resources, didactic
principles, structure, modules.

1 Вступ
Сьогоднi серед подiй, що особливо хвилюють українське суспiльство,
нагальними є проблеми освiтньої галузi, її реформування крiзь
призму вдосконалення й навiть кардинальної змiни пiдходiв
до процесiв навчання й виховання молодого поколiння. Вони
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торкнулися всiх ланок освiти, зокрема й вищої педагогiчної.
Фундаментальнi трансформацiї сучасного освiтнього простору в
Українi характеризуються кардинально iншим розумiнням цiлей i
завдань вищої педагогiчної освiти, усвiдомленням необхiдностi переходу
до моделi навчання «впродовж життя», новими концептуальними
пiдходами до розробки та використання iнновацiйних методик
i технологiй ефективної освiтньої дiяльностi. Сьогоднiшнiй стан
пiдготовки фахiвцiв педагогiчних спецiальностей, зокрема для закладiв
професiйної (професiйно-технiчної) освiти, викликає в громадськостi
занепокоєння i стурбованiсть, адже подальший розвиток вищої
педагогiчної освiти висуває новi вимоги до особистiсних i професiйних
якостей майбутнього iнженера-педагога, потребує високоефективного
органiзацiйно-методичного та дидактичного супроводу, широкого
застосування сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.
Аналiз програмного забезпечення засвiдчив необхiднiсть
використання в процесi професiйної пiдготовки майбутнiх iнженерiвпедагогiв у галузi транспорту, поряд iз прикладним програмним
забезпеченням, спецiально створених педагогiчних програмних засобiв
рiзного дидактичного спрямування: програмне забезпечення для
подання нового навчального матерiалу (електроннi пiдручники,
посiбники та iн.); довiдниковi програмнi засоби (iнтерактивнi
довiдники, електроннi бази даних, словники та iн.); програмнi
засоби, орiєнтованi для формування практичних умiнь i навичок
(електроннi тренажери, лабораторнi практикуми та iн.); дiагностичнi
програмнi засоби (тестовi системи) та iн. Однак, практичний досвiд
реалiзацiї навчання фахових дисциплiн у галузi транспорту доводить
необхiднiсть використання педагогiчних програмних засобiв, якi
уможливлюють комплексне розв’язання основних дидактичних
завдань, тобто володiли функцiйними можливостями, притаманними
рiзним видам педагогiчних програмних засобiв. До таких педагогiчних
програмних засобiв належать електроннi навчально-методичнi
комплекси, покликанi забезпечувати неперервнiсть процесу навчання,
його повноту; реалiзовувати основнi освiтнi функцiї; сприяти належнiй
органiзацiї аудиторної та позааудиторної (самостiйної) роботи студентiв.
На необхiдностi вдосконалення системи пiдготовки, перепiдготовки
та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних кадрiв для системи
професiйної (професiйно-технiчної) освiти на базi педагогiчних
вищих навчальних закладiв наголошено в Нацiональнiй стратегiї
розвитку освiти в Українi на перiод до 2021 року, Нацiональнiй
доктринi розвитку освiти України у ХХI столiттi. Теоретико∼ 359 ∼
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методологiчнi засади iнформатизацiї професiйної освiти, ефективнi
шляхи впровадження IКТ в освiтнiй процес запропонували В. Биков,
К. Бугайчук, А. Гуржiй, Р. Гуревич, М. Жалдак, М. Згуровський,
Л. Карташова, Ю. Машбиць, Н. Морзе, О. Спiрiн, Ю. Триус, С. Яшанов
та iн.
У науковiй лiтературi пiд електронним навчально-методичним
комплексом зазвичай розумiють єдину систему взаємопов’язаних
дидактичних елементiв, що базуються на функцiйних можливостях
IКТ i мiстять усi основнi компоненти освiтнього процесу [6, с. 72].
Електронний навчально-методичний комплекс, на думку Л. Коваль, —
це система педагогiчних засобiв (навчальних, довiдкових, методичних)
iз певного навчального курсу, що уможливлює їх комплексне
застосування з метою одержання необхiдних знань i вмiнь на базi
IКТ [4].
Отже, електронний навчально-методичний комплекс ми
iнтерпретуємо як педагогiчний програмний засiб, структуру якого
складають взаємопов’язанi компоненти, що забезпечують процес
засвоєння й закрiплення навчальних вiдомостей та реалiзацiю
автоматизованого педагогiчного монiторингу.

2 Результати
2.1 Дидактичнi принципи проєктування електронного
навчально-методичного комплексу
У контекстi дисертацiйної роботи нами створено авторський
електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) iз навчальної
дисциплiни «Будова автомобiля». У процесi проєктування ЕНМК
ураховувалися основнi науковi пiдходи та вимоги щодо розроблення
педагогiчних програмних засобiв. Розкриємо їх детальнiше.
Процес проєктування структури та змiсту ЕНМК має узгоджуватися
з базовими принципами дидактики й ураховувати основнi положення
(вимоги) щодо розроблення електронних навчальних засобiв. При цьому
з-помiж основних дидактичних принципiв доцiльно виокремити такi [6,
с. 77–81]:
• науковостi — зумовлює вiдповiднiсть змiсту навчального
матерiалу останнiм досягненням у рiзних галузях науки; забезпечує
належну ширину та глибину набутих знань;
• наочностi — передбачає рацiональне використання рiзних
засобiв унаочнення начальних вiдомостей (рисунки, креслення, схеми,
iнтерактивнi моделi, вiдеоряд, анiмацiя та iн.);
∼ 360 ∼
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• доступностi та посильностi — зумовлює чiтке дозування
навчальної iнформацiї, вибiр обсягу й складностi навчальних
завдань вiдповiдно до рiвня пiдготовленостi студентiв та їхнього
iндивiдуального розвитку;
• систематичностi та послiдовностi — формує логiку перебiгу
освiтнього процесу з використанням ЕНМК; забезпечує чiтке дотримання етапiв засвоєння навчальних вiдомостей;
• мiцностi одержаних знань — передбачає стiйкiсть засвоєння
навчального матерiалу, його запам’ятовування; реалiзацiю автоматизованого контролю навчальних досягнень студентiв;
• проблемностi навчання — визначає необхiднiсть включення до
складу ЕНМК системи завдань навчально-пошукового спрямування
(творчого характеру); органiзацiю дослiдницької дiяльностi студентiв;
• самостiйностi навчання — зумовлює органiзацiю позааудиторної
навчальної дiяльностi майбутнiх iнженерiв-педагогiв, зокрема через
можливiсть реалiзацiї можливостей дистанцiйного навчання;
• активностi навчання — передбачає дiяльнiсне ставлення студентiв
до процесу навчання, пiдвищення мотивацiї й iнтересу до навчального
матерiалу.
2.2 Основнi дидактичнi вимоги до електронних навчальних
програмних засобiв
Ефективнiсть процесу навчання значною мiрою зумовлений якiстю
педагогiчних програмних засобiв. З цього приводу окремi науковцi
(С. Денисенко, Ю. Жук, Л. Калiнiна, Г. Лаврентьєва, Ю. Машбиць,
М. Мелемуд, I. Роберт, Д. Орр, М. Рiмiнi та iн.) зазначають, що
програмнi засоби дидактичного спрямування ефективно впливатимуть
на процес навчання лише за умови вiдповiдностi програмно-технiчним,
ергономiчним i психолого-педагогiчним вимогам.
Комп’ютернi навчальнi програми, на думку I. Роберт та
Г. Лаврентьєвої, мають вiдповiдати таким вимогам: педагогiчним
(вiдповiднiсть змiсту навчальної дисциплiни; педагогiчна доцiльнiсть
використання в освiтньому процесi; наявнiсть методичних рекомендацiй,
iнструкцiй, указiвок), технiчним, ергономiчним й естетичним [8, 10].
Л. Калiнiна, В. Лапiнський, О. Китайцев, В. Косик та О. Мельник [3],
узагальнюючи досвiд роботи комiсiї з питань iнформатизацiї закладiв
освiти, формулюють такi основнi вимоги до змiсту й органiзацiї
електронних освiтнiх ресурсiв:
∼ 361 ∼
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• засоби навчання, що є складниками електронних освiтнiх ресурсiв,
мають проектуватись i створюватися з урахуванням iєрархiї розумових
дiй та операцiй суб’єкта навчання;
• структурування навчального матерiалу та його виклад в
електронному освiтньому ресурсi не повиннi суперечити вимогам
системностi знань i систематичностi їх викладу;
• електроннi засоби навчального призначення та iншi складники
електронних освiтнiх ресурсiв мають органiчно iнтегруватися в
навчальний процес, використовуватися як засоби колективної та
самостiйної дiяльностi учасникiв цього процесу;
• програмнi засоби необхiдно супроводжувати вiдповiдним методичним забезпеченням [3].
У науковому дослiдженнi М. Мелемуд виокремлює такi групи вимог
до електронних навчальних програм [9]:
1. Ефективнiсть комп’ютерної пiдтримки (економiя часу, збiльшення кiлькостi iнформацiї, надання можливостi для створення нових
методик викладання, можливiсть виходу в сумiжнi галузi знань).
2. Методичнi властивостi (простота освоєння програми та роботи
з нею, вiдповiднiсть стандартним вимогам до iнтерфейсу, вiдкритiсть,
можливiсть розширення номенклатури навчальних завдань).
3. Якiсть екранного дизайну (лаконiчнiсть, академiчний стиль,
обґрунтованiсть колiрних рiшень, оптимальнiсть кiлькостi iнформацiї).
4. Економiчна обґрунтованiсть (конкурентоспроможнiсть, вiдкритiсть для модифiкацiй та доповнень подальшими версiями i розробками та iн.).
Аналiз психолого-педагогiчної лiтератури, власного практичного
досвiду реалiзацiї навчання дав змогу виокремити та врахувати при
створеннi авторського ЕНМК «Конструкцiя автомобiля» такi основнi
вимоги до електронних навчальних програмних засобiв:
• науковiсть змiсту — забезпечення можливостi побудови змiсту
навчальної дiяльностi вiдповiдно до науково обґрунтованих принципiв;
• вiдкритiсть — можливiсть реалiзацiї будь-якого способу управлiння навчальною дiяльнiстю студентiв; забезпечення можливостi модифiкацiї програмного засобу;
• цiлеспрямованiсть — забезпечення студентiв постiйною iнформацiєю про найближчi та вiддаленi цiлi навчання, ступiнь їх досягнення;
• забезпечення мотивацiї — стимулювання постiйної мотивацiї
студентiв, яка пiдкрiплюється активними формами роботи, високим
∼ 362 ∼
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ступенем наочностi навчальних вiдомостей, своєчасним зворотним
зв’язком;
• iндивiдуалiзацiя навчання — змiст i складнiсть навчальної
дисциплiни мають вiдповiдати вiковим можливостям й iндивiдуальним
особливостям студентiв;
• креативнiсть — розвивальний характер навчання; забезпечення
пiдготовки фахiвцiв iз високим творчим потенцiалом i здiбностями;
• наявнiсть багаторiвневої органiзацiї навчального матерiалу, бази
знань i банку завдань;
• можливiсть документування перебiгу освiтнього процесу та його
результатiв;
• наявнiсть iнтуїтивно зрозумiлого та дружнього iнтерфейсу;
• забезпечення можливостi отримання твердої копiї статичних
роздiлiв навчальної програми;
• надiйнiсть роботи та системна цiлiснiсть.
ЕНМК «Конструкцiя автомобiля» дозволить реалiзувати принципи
змiшаного або «гiбридного» (В. Кухаренко [7]) навчання, яке
О. Коротун тлумачить як «цiлеспрямований процес взаємодiї
суб’єктiв навчання, в якому поєднанi традицiйна та дистанцiйна
моделi навчання, вiдбувається в аудиторiї та поза її межами, у
синхронному та асинхронному режимах, базується на широкому
використаннi IКТ» [5, с. 119]. Метою змiшаного навчання науковцi
визначають об’єднання переваг традицiйного та дистанцiйного
навчань iз застосуванням можливостей IКТ, тобто створення такого
середовища навчання, де студенти i викладачi зможуть у зручних для
себе обставинах здiйснювати процес учiння та навчання; викладач
тезисно пояснює навчальний матерiал i зупиняється на складних
моментах пiд час аудиторних занять, iнше студенти вивчають
самостiйно; проводяться як очнi, так i онлайн консультацiї; студенти в
аудиторiї придiляють бiльше часу вiдпрацюванню практичних навичок
тощо [1, 2, 8].
2.3 Етапи проєктування ЕНМК «Конструкцiя автомобiля»
Процес проєктування авторського ЕНМК «Конструкцiя автомобiля»
здiйснювався поетапно:
1-й етап — окреслення освiтньої мети i завдань ППЗ вiдповiдно
до особливостей реалiзацiї фахової пiдготовки майбутнiх викладачiв
професiйного навчання в галузi транспорту, зокрема при вивченнi
навчальної дисциплiни «Будова автомобiля»;
∼ 363 ∼
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2-й етап — вiдбiр i структурування змiсту навчального матерiалу
вiдповiдно до логiки засвоєння основних положень курсу «Будова
автомобiля»;
3-й етап — конструювання алгоритму пiзнавальної дiяльностi
студентiв iз урахуванням взаємодiї всiх складникiв професiйноiнформатичної пiдготовки майбутнiх iнженерiв-педагогiв (фундаментального, прикладного, методичного);
4-й етап — проєктування структури електронного навчальнометодичного комплексу, програмно-технiчна реалiзацiя ПЗ, тестування
програми.
2.4 Структура ЕНМК «Конструкцiя автомобiля»
У структурi авторського ЕНМК «Конструкцiя автомобiля» (Рис. 1)
виокремлено три взаємопов’язанi складники (модулi):
1. Навчально-методичний модуль: а) нормативно-методичнi матерiали (робоча навчальна програма курсу «Конструкцiя автомобiля»,
методичнi рекомендацiї, вказiвки, iнструкцiї); б) електронний пiдручник; в) лабораторний практикум;
2. Контрольно-дiагностичний модуль: а) автоматизована система
тестового контролю; б) завдання для самостiйної роботи студентiв;
в) засоби зворотного зв’язку (електронна пошта);
3. Iнформацiйно-пошуковий модуль: а) електронний довiдник;
б) електронний глосарiй; в) популярнi iнтернет-ресурси з питань
будови та експлуатацiї автомобiлiв, конструкцiй механiзмiв i вузлiв
автомобiлiв та iн.
Електронний навчально-методичний комплекс «Конструкцiя
автомобiля» створений на базi технологiї html-програмування, тобто
представлений у виглядi автономного сайту з розгалуженою системою
гiпертекстових зв’язкiв i гiпермедiйних засобiв. Такий пiдхiд до
створення авторського ППЗ забезпечив можливiсть багатоварiантного
подання навчального матерiалу — використання не лише текстової
iнформацiї, а й графiки (схеми, рисунки, креслення та iн.), аудiота вiдеоряду, анiмацiйних об’єктiв та iн. Важливо, що цьому ЕНМК
притаманна «дидактична вiдкритiсть», тобто можливiсть коригування
текстової та графiчної iнформацiї, наявних мультимедiйних елементiв
(замiна, доповнення, видалення) вiдповiдно до вимог, що ставляться
до пiдготовки студентiв з курсу «Будова автомобiля». Навiгацiя
мiж змiстовими елементами ЕНМК реалiзується з використанням
спецiальних елементiв iнтерфейсу (спадне меню, кнопки-пiктограми,
перемикачi та iн.) та системи гiперпосилань.
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Рис. 1. Структура авторського ЕНМК «Конструкцiя автомобiля»

3 Висновки
Отже, системне використання сучасних IКТ, спецiалiзованого
прикладного й педагогiчного програмного забезпечення (зокрема
авторського ЕНМК «Конструкцiя автомобiля») у процесi фахової
пiдготовки майбутнiх викладачiв професiйного навчання в галузi
транспорту дало змогу нам сформулювати такi висновки:
1) використання IКТ у професiйнiй пiдготовцi майбутнiх iнженерiвпедагогiв у галузi транспорту сприяє пiдвищенню мотивацiї навчання,
зокрема завдяки можливостi самостiйного вибору режиму роботи з
програмними засобами, урiзноманiтненню видiв самостiйної роботи,
комп’ютернiй вiзуалiзацiї навчального матерiалу;
2) реалiзацiя в програмних засобах навчального призначення
можливостей сучасної комп’ютерної графiки, рiзноманiтних засобiв
наочностi формує та розвиває майбутнiх викладачiв професiйного
навчання наочно-образний вид мислення;
3) використання педагогiчних програмних засобiв, зокрема ЕНМК,
сприяє формуванню iнформацiйної культури студентiв, готовностi до
широкого застосування засобiв IКТ у майбутнiй професiйнiй дiяльностi.
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