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РОЗРОБКА ЕНМК З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 7 КЛАСУ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ЙОГО
РОЗГОРТАННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді. Глобалізація знань, швидкі темпи накопичення та
поширення інформації, що спостерігаються в останні десятиліття з винайденням та розвитком
комп'ютерних технологій, викликають появу нових підходів до навчального процесу.
Ці процеси спричинюють пошуки нових форм накопичення та подання інформації. На допомогу
сучасному навчальному процесу прийшов новий вид навчальної літератури -електронне навчальне видання. На
сучасному етапі розвитку системи освіти України «пріоритетом є впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність
та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві».
Оскільки сучасний світ-це світ інформаційних технологій, тому освіта не може бути позаду,
освітні заклади і їх працівники, насамперед вчителі, повинні йти пліч-о-пліч із сучасністю. Сьогодні
дослідники приділяють досить велику увагу впровадженню ефективних інформаційних педагогічних
технологій навчання, створенню нової системи інформаційного забезпечення освіти, розробленню
автоматизованих навчальних систем, які значно підвищують ефективність роботи основних учасників
процесу навчання - вчителів та учнів.
На допомогу організаторам навчального процесу приходять засоби новітніх інформаційних
технологій, які забезпечують створення і використання електронних навчально-методичних комплексів
(ЕНМК). Для цього розроблено чимало проектів. Надаються інформаційно-технологічні бази,
електронний простір, модулі, шаблони оформлення і системи управління як за оплату, так і безкоштовно.
Сьогодні дослідники приділяють досить велику увагу впровадженню ефективних інформаційних
педагогічних технологій навчання, створенню нової системи інформаційного забезпечення освіти,
розробленню автоматизованих навчальних систем. Однак, на відміну від інших шкільних дисциплін,
курс «Інформатика» для 7 класів за новою програмою недостатньо забезпечений відповідними
педагогічними програмними засобами.
Тому недостатня комп'ютерна підтримка шкільного курсу інформатики зумовлює розробку нових
програмно-педагогічних засобів, зокрема електронних навчально-методичних комплексів, які б
максимально повно відповідали сучасним потребам відкритості, легкості і простоти налаштування та
доступності навчального процесу. Одним із можливих вирішень поставленого завдання є використання
систем управління контентом.
Метою статті є аналіз засобів для створення та розгортання ЕНМК.
Матеріали дослідження представлені на основі аналізу роботи ЕНМК у вигляді розробленого нами сайту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Електронне навчання, безперечно, є одним з
головних факторів, що формує соціокультурний образ сучасної молоді.
Аналіз ринку електронних навчальних продуктів свідчить, що вони представлені трьома групами:
видання для підтримки та розвитку освітнього процесу; інформаційно-довідникові джерела; видання
загальнокультурного характеру. Видання для підтримки і розвитку освітнього процесу спрямовані на
розвиток діяльності та можливостей викладача, самостійного навчання учнів. Вони отримали назву
електронних навчальних видань. До них і відносять електронні підручники та електронні навчальнометодичні комплекси [2].
Електронний навчально-методичний комплекс — це автоматизована система, яка включає
інформаційно-довідкові й методичні матеріали з навчальної дисципліни та дозволяє комплексно
використовувати їх для отримання знань, умінь, навичок і здійснення контролю та самоконтролю за цим
процесом. ЕНМК складається зі сторінок, однак його структура нелінійна. Інформація подається не лише
у вигляді тексту, а й графіків, схем, анімації, звуку та відео. За допомогою гіпертексту користувач може
виконати перехід на іншу сторінку і отримати в такий спосіб пояснення, flash-анімаційні чи
відеофрагменти. Мережева структура має також і лінійні відрізки. Окрім цього, як і в звичайній книзі, є
доступ до окремих розділів або тем [6, 7].
Електронний навчально-методичний комплекс - це система матеріалів, яка відображає модель
навчального процесу і призначається для практичного використання вчителями та учнями. Він
регламентує усі види навчальної діяльності учнів і значно полегшує роботу вчителя за рахунок активного
використання методичного забезпечення.
ЕНМК включає такі компоненти:
38
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– навчальна програма;
– методичні рекомендації з вивчення дисципліни;
– навчальні та навчально-методичні матеріали до занять;
– підручники;
– словник термінів, глосарій;
– навчально-довідникові матеріали.
Отже, виходячи з вищезгаданого, можна зазначити, що електронний навчально-методичний
комплекс це інформаційний освітній ресурс, призначений для викладення структурованого навчального
матеріалу дисципліни.
Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 7-го класу
здійснювалася на основі CMS WordPress.
WordPress - це досить проста в інсталяції та використанні система управління контентом.
Вбудована система «тем» і «плаґінів» в поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати на
основі WordPress практично будь-які веб-проекти.
Аналіз літературних джерел дозволив виділити такі переваги системи CMS WordPress:
– вона дозволяє здійснювати миттєву публікацію записів;
– вона забезпечує керування сторінками;
– надає можливість захисту паролем сторінок і постів;
– в Wordpress інтегрована стрічка дружніх блогів;
– встановлений захист від спаму в коментарях;
– вона проста в установці, її легко оновити або модифікувати;
– її можна адмініструвати декількома авторами; ^ в Wordpress використовуються PHP і MySQL;
– WordPress — зручно розкручувати;
– зручна і проста в управлінні;
– інтеграція з іншими продуктами Wordpress і соціальними мережами. Отже, WordPress-це
безкоштовний PHP + MySQL движок, який можна
– вільно використовувати в цілях створення сайтів і ЕНМК зокрема. Також як і більшість
універсальних CMS має модульну структуру. Його можливості розширюються за рахунок установки
спеціальних розширень, звані плагінами, які також використовувалися при розробці.
Для розгортання середовища VirtualBox для ЕНМК на платформі WordPress використовується
vagrant та ansible. Перевагою VirtualBox є кросплатформність - можливість працювати на багатьох
популярних операційних системах [5]. Vagrant забезпечує легке налаштування та відтворювання
портативних робочих середовищ, a Ansible є інструментом для автоматизації процесів встановлення. Він
може конфігурувати системи, розгортання програмного забезпечення. Основними цілями Ansible є
простота і легкість у використанні. Вона також має сильний акцент на безпеці і надійності, вимоги для
установки Ansible мінімальні [8].
Починати наповнення будь-якого сайту слід з планування його інформаційної структури і
створення інформаційної моделі.
На першому етапі створення ЕНМК з інформатики для 7 класу проведено аналіз літератури, що
містить інформацію по обраному курсу, а також детально проаналізовано навчальні програми.
Матеріал, узятий із різних джерел, систематизовано і оброблено. Були виділені основні теми, що
відповідають навчальній програмі.
Проведений аналіз кількох подібних електронних навчальних посібників допоміг виявити ряд
недоліків, і запобігти їм появи розробки. До цих недоліків можна віднести:
– недостатню кількість навчального матеріалу;
– недостатньо продуману послідовність подачі матеріалу;
– відсутність результатів виконання описаних прикладів і прийомів роботи;
– відсутність завдань контролю чи самоконтролю [2, 10].
На другому етапі виконувалася робота безпосередньо по розробці структури ЕНМК. Зокрема
зроблено розбивку наявного матеріалу на розділи. Текст відредаговано і розподілено по змісту ЕНМК.
При створенні електронного підручника були використані такі принципи:
– високий ступінь структурованості навчального матеріалу;
– багаторівневість викладання навчального матеріалу;
– образність і наочність подачі досліджуваного матеріалу;
– продуманість переходу за сторінками.
Пропонований комплекс містить такі розділи:
– головну сторінку;
– підручники;
– навчальні програми та календарні планування;
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– медіатеку;
– глосарій;
– конспекти уроків;
– тести;
– методичні рекомендації;
– додаткові матеріали.
ЕНМК має зручну систему навігації. Користувач має можливість вивчати підручник і відразу
переходити до тих матеріалів, які йому цікаві або задані за планом курсу. Усі сторінки сайту
взаємозалежні. З розділу теоретичного матеріалу будь-якої запропонованої теми користувач зможе
перейти до відповідного контролю знань.
Висновок. Передові технології змінюють оточуючий світ дуже швидко і величезну роль
відіграють в організації навчання з використанням сервісів Інтернет. Особлива увага повинна
приділятися організації підвищення рівня викладацької майстерності з використанням передових
освітніх методик та функціонуванню інноваційного предметного комплексу.
Електронний навчально-методичний комплекс з інформатики для 7-го класу розроблено для
забезпечення підтримки уроків інформатики і містить необхідні ресурси для використання як на уроках,
так і під час самонавчання. Подання навчального матеріалу на основі сучасних Web-технологій надає
можливість використовувати контент різної природи з підтримкою необхідного рівня інтерактивності.
Засоби системи управління контентом WordPress дозволяють забезпечити доступ учнів до навчальних
ресурсів з комп'ютерів як в межах школи, так і з домашніх комп'ютерів.
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