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ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ 

РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ 

 

На сьогоднішній день у ВНЗ при викладанні вищої математики виникає 

необхідність удосконалення процесу отримання, запам’ятовування, зберігання 

та відтворення студентами інформації, необхідної для навчання. Вирішення 

даної проблеми передбачає впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальний процес, використання можливостей Інтернету, 

створення сучасних електронних засобів навчального призначення, що 

забезпечують розкриття творчого потенціалу студентів, посилення прикладної 

спрямованості навчання, доступність, ефективність та рівний доступ студентів 

до якісної освіти. Одним із видів сучасних програмних засобів навчального 

призначення є електронний посібник, який є джерелом додаткової інформації, 

його впровадження у ВНЗ сприяє поглибленню та систематизації знань 

студентів, покращенню навчального процесу в цілому. Проблеми розробки та 

впровадження електронної навчальної літератури розкривають у дослідженнях 

Л. Білоусова, В. Вембер, Л. Гризун, І. Козловська, Н. Кононец, В. Лапінський, 

Н. Морзе, В. Полянський та інші. 

Електронний посібник – це універсальний гіпермедійний засіб 

інтерактивного навчання, матеріал якого розширює межі підручника, містить 

додаткові, найновіші та довідкові відомості, викладені у компактній формі 

гіпертекстового середовища [1].  

І. В. Роберт визначає електронний посібник як інформаційну систему (її 

програмну реалізацію) комплексного призначення, що забезпечує за допомогою 

єдиної комп'ютерної програми, без звертання до паперових носіїв інформації, 

реалізацію дидактичних можливостей засобів ІКТ у всіх ланках дидактичного 

циклу процесу навчання: постановку пізнавального завдання; представлення 

змісту навчального матеріалу; організацію застосування первинних отриманих 

знань (організацію діяльності по виконанню окремих завдань, у результаті якої 

відбувається формування наукових знань); зворотний зв'язок, контроль 

діяльності; організацію підготовки до подальшої навчальної діяльності (задання 

орієнтирів для самоосвіти) [2].  

Розроблений нами електронний посібник (ЕП) з предмета «Вища 

математика» є сучасним дидактичним ресурсом для організації навчального 

процесу і призначений для самостійного вивчення дисципліни студентами 

коледжів, академій та університетів.  

Для створення ЕП ми використали інформаційну систему Конструктора 

Електронних підручників (Constructor Electronic books 1.1.3), яка дозволяє дуже 
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швидко створити ЕП за умови повністю готових і відредагованих текстових 

документів, підготовлених у Word та збережених в одній папці. Саме цей 

програмний додаток забезпечить істотне зниження трудомісткості, собівартості 

і швидкості виконуваних робіт щодо створення ЕП у своєму середовищі [3]. 

Головне вікно ЕП з предмета «Вища математика» зображено на рисунку: 

 

 
 

 

ЕП є посібником локального типу, який для повноцінного 

функціонування потрібно скопіювати на комп’ютер. Для цього 

потрібно скопіювати папку «EBook ВИЩА МАТЕМАТИКА».  

 

Для запуску ЕП в папці «EBook ВИЩА 

МАТЕМАТИКА» потрібно запустити файл «ВИЩА 

МАТЕМАТИКА» 

 

 

Електронний посібник містить такі сторінки: 

 Перелік лекцій, Лекції з дисципліни «Вища математика», 

Практичні заняття з дисципліни «Вища математика», Інформаційні 

ресурси. 
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Блок системи керування ЕП  

Блок системи керування включає наступні елементи: 

 

 
 

1. Пошук інформації на сторінці ЕП та в ЕП у цілому: 

 
 

2. Друк інформації з ЕП: 
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3. Збереження поточної сторінки на диск: 

 
 

4. Експорт поточної сторінки ЕП у текстовий процесор Microsoft Word. 

 

 
 

5. Зміну розмірів робочого вікна ЕП: 

 
 

6. Рядок стану та кнопку Назад 

 
 

7. Смугу прокрутки 

 

Лекційний блок 

 Сторінка Лекції з дисципліни «Вища математика». Лекційний 

блок містить 25 тем лекцій, передбачених програмою  
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Блок практикуму 

 Сторінка Практичні заняття з дисципліни «Вища математика» 

містить завдання практичних робіт до тем курсу із короткими методичними 

вказівками щодо виконання, приклади розв’язаних задач для зразка. 
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 Сторінка Інформаційні ресурси 
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Контекстний пошук в ЕП: 
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