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навчальної інформації, розвиває логіку, науково-дослідницькі навички, вміння
аналізувати інформацію, закріплює знання та практичні вміння.

Web-quest містить такі основні елементи: вступ, у якому обов’язково
вказуються терміни проведення роботи і надається  завдання; посилання на
ресурси мережі, у яких міститься необхідний для web-quest матеріал:
електронні адреси, тематичні форуми, книги або методичні посібники з
бібліотечних фондів; поетапний опис процесу виконання завдання з
поясненням принципів обробки інформації, додатковими супровідними
питаннями, схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.; висновки, які
мають містити приклад оформлення результатів виконання завдання або їх
презентації, шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і галузі
практичного застосування отриманих результатів і навичок.

Web-quest як вид самостійної роботи дозволяє організувати
індивідуальну, парну або групову діяльність здобувачів з використанням
Інтернету в освітньому процесі.

Завдяки технології web-quest процес навчання орієнтовано на
самостійність студента; збільшується час спілкування з викладачем;
здійснюється розвиток мислення та перехід від пасивного отримання знань до
дієвого (активного); інформаційні технології більш активно залучаються до
навчального процесу.

Така діяльність студентів підвищує не лише мотивацію до процесу
здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності та їхню
презентацію. Ця сучасна та перспективна методика стимулює пізнавальну
діяльність студентів, активізує навчальний процес, навички самостійного
одержання знань, дає змогу проявити себе як творчу особистість не тільки
студенту, але і викладачеві, що підтверджує необхідність та актуальність даної
технології в сучасному освітньому процесі.

КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

В.Ю. Габрусєв, С.В. Мартинюк
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка,

м. Тернопіль, Україна

Актуальність
Інформатизація системи освіти змушує переглядати традиційні підходи

до сучасної системи навчання. Динамічність сучасного світу змушує розглядати
електронне (дистанційне) навчання як необхідну складову навчального процесу
сучасного закладу освіти. Основною структурною одиницею електронного
(дистанційного) навчання є електронний навчально-методичний комплекс
навчальної дисципліни (електронний курс).
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Електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) повинен
відповідати Закону України «Про вищу освіту» [3], «Положенню про
дистанційне навчання» [4], «Вимогам до вищих навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають
освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» [1],
«Положенню про електронні освітні ресурси» [7]; «Положенню про
дистанційне навчання ТНПУ» [5]; «Положенню про електронний навчально-
методичний комплекс навчальної дисципліни» [6].

Розгляд проблеми
Електронний навчально-методичний комплекс слугує проміжною ланкою

між викладачем і студентом під час здійснення електронного (дистанційного)
навчання. Він повинен виконувати кілька функцій, зокрема: інформаційну,
діяльнісну, комунікаційну та контролюючу.

Принциповою відмінністю електронного курсу від електронного варіанту
навчального посібника є:

1) чітка структурованість навчально-методичних матеріалів;
2) наявність засобів інфокомунікацій для інтерактивної взаємодії

суб’єктів навчального процесу протягом усього часу вивчення дисципліни;
3) забезпечення контролю виконання різних видів навчальної діяльності.
Ми розглядаємо електронний курс як 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. Електронний курс є складовою
частиною навчально-виховного процесу. Він містить навчально-методичне
призначення, використовується для забезпечення навчальної діяльності
студентів, вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього
середовища університету і повинен відповідати таким вимогам:

- відповідність програмі з навчального предмета, для вивчення якого
розроблено електронний навчальний курс;

- наявність відповідних методичних рекомендацій щодо використання
навчальних ресурсів електронного курсу;

- дотримання чинних санітарних норм та ергономічних, програмно-
технічних вимог [1];

- дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав.
Електронний навчально-методичний комплекс складається з електронних

освітніх ресурсів. Під електронним освітнім ресурсом розуміється логічно
завершений блок навчально-методичного забезпечення, необхідного для
ефективної організації навчально-виховного процесу в частині щодо його
наповнення змістовними, якісними навчально-методичними матеріалами [7] і
повинен містити електронні освітні ресурси, які забезпечують інформаційну,
діяльнісну, комунікаційну та контролюючу функцію [2].
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Інформаційна складова електронного курсу слугує для надання
студентам повної інформації про навчальну дисципліну та необхідного
теоретичного матеріалу відповідно до навчальної програми дисципліни,
використовуючи різні форми подання:

1) назва та короткий опис дисципліни;
2) методичні рекомендації щодо використання електронних освітніх

ресурсів, послідовності виконання, особливості контролю;
3) програма навчальної дисципліни, критерії оцінювання;
4) лекційний матеріал у текстовому вигляді з графіками, малюнками та

таблицями;
5) презентації, відео- та аудіозаписи матеріалів, необхідних для

доповнення, ілюстрування лекційного матеріалу;
6) відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів;
7) бібліографія та посилання на електронні бібліотеки.
Діяльнісна складова електронного курсу слугує для організації

навчальної діяльності студентів з використанням засобів системи управління
навчальними ресурсами і може містити:

1) тести для усіх видів контролю рівня знань (самоконтроль, поточний і
підсумковий контроль);

2) завдання для практичних, лабораторних, семінарських занять із
методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

3) віртуальні лабораторні роботи з методичними рекомендаціями щодо їх
виконання (за умови, що виконання лабораторних робіт передбачено
навчальним планом та якщо не прийнято рішення проводити лабораторні
роботи в очній формі);

4) глосарій термінів навчального матеріалу.
Комунікаційна складова забезпечує засоби для комунікації учасників

навчального процесу (викладача та студента) у синхронному й асинхронному
режимах з використанням засобів системи управління навчальними ресурсами
та сторонніх комунікаційних сервісів, наприклад Google Apps For Education:

1) чат;
2) аудіо та відео конференції;
3) електронна пошта;
4) форум.
Контролююча складова електронного навчально-методичного комплексу

забезпечує контроль якості здійснення електронного навчання, що включає в
себе контроль успішності, контроль ефективності використання навчальних
ресурсів. Аналіз ефективності використання електронних курсів доцільно
здійснювати комплексно, застосовуючи засоби моніторингу навчального
процесу, прийняті в навчальному закладі, такі як оцінювання діяльнісних
складових електронного курсу, аналіз успішності, опитування викладачів і
студентів тощо. Вбудовані засоби у системі управління навчальними ресурсами
Moodle дозволяють зробити висновки даних про активність студентів під час
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роботи з курсом, активність використання електронних освітніх ресурсів курсу
та є джерелом даних для подальшого аналізу й удосконалення ЕНМК.
Використання сторонніх сервісів збору аналітичних даних, таких як Google
Analytics, дозволить більш всебічно провести аналіз використання
електронного курсу та зробити відповідні висновки.

Висновки
Електронний навчально-методичний комплекс необхідно розглядати як

дидактичне забезпечення навчальної дисципліни, що містить всі необхідні
електронні освітні ресурси для засвоєння навчальної дисципліни у повному
обсязі відповідно до навчальної програми. Електронні освітні ресурси
електронного курсу разом із засобами системи управління навчальними
ресурсами повинні забезпечувати інформаційну, діяльнісну, комунікаційну та
контролюючу функції.
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Постановка проблеми. Використання електронних засобів навчального
призначення дозволяє системно формувати ІКТ компетентність учасників
освітнього процесу, надає можливість оптимізувати роботу викладача,
організовувати безперервний оперативний контроль у процесі навчання,
сприяти розвитку творчих здібностей та ініціативи здобувачів освіти,


