
 

фератів і повідомлень є заключ-
ним видом завдань у кожному 
блоці. Другий розділ посібника 
спрямовується на комплексну пе-
ревірку знань. Для цього доцільно 
підготувати досить велику 
кількість питань (до 300) і мірку-
вань, серед яких треба обрати 
правильні. Таким чином уможлив-
люються багатоваріантні перевірки 
знань як за змістом, так і за рівнем 
складності. У третьому розділі мож-
на розмістити нормативні матеріа-
ли, таблиці, схеми, різноманітні 
фактичні, цифрові й статистичні 
дані. їх використання доцільне для 
посилення текстового матеріалу на 
різних етапах уроку, під час розв'я-
зання окремих задач і виконання 
завдань, написання рефератів і 
підготовки повідомлень. 
Дидактичний аналіз ряду наяв-

них підручників, здійснений 
В. Безпальком, свідчить про 
інформаційне перевантаження 
деяких підручників у 5—20 разів. 
Реакцією учнів стає вибіркове за-
своєння матеріалу, що, як прави-
ло, відбувається стихійно і деколи 
поза увагою залишаються осно-
воположні розділи, що станов-
лять основу предмета. Важливу 
роль у розв'язанні цієї проблеми 
виконують   хрестоматії,   які 

 
 
 
 
 
 
 
містять окремі фрагменти науко-
вих джерел, посібників, статті, 
статистичні й довідкові матеріа-
ли, матеріали конференцій і 
«круглих столів». Оригінальні тек-
сти за потребою можна наводити у 
скороченому варіанті, який, на 
думку укладача, стане найбільш 
корисним у процесі навчання, зок-
рема підготовки повідомлень, на-
писання рефератів, виконання са-
мостійних завдань, роботи над 
проектами, проведення навчаль-
но-виховних заходів. Створення 
електронних варіантів таких хрес-
томатій дасть змогу постійно по-
повнювати їх зміст і активно залу-
чати до цієї роботи учнів. 
Важливою складовою навчаль-

но-методичних комплексів є ла-
бораторні практикуми. Загальний 
обсяг лабораторно-практичних 
робіт має значно перевищувати 
можливу заплановану їх кількість, 
внаслідок чого викладач може об-
рати для виконання ті роботи, які 
є доцільними для підготовки 
фахівців певної галузі виробниц-
тва й відповідають матеріально-
технічному забезпеченню щодо їх 
проведення. 
Вважаємо, що створення на-

вчально-методичних комплексів 
сприятиме активізації свідомого на- 

 
 
 
 
 
 
 
буття якісних знань з предмета, крім 
того, систематичне використання 
його складових дасть змогу хоча б 
частково вирішити суперечність між 
стрімко зростаючим обсягом на-
вчального матеріалу та індивідуаль-
ними можливостями учнів щодо 
свідомого засвоєння цього матеріа-
лу й забезпечити вимоги особистості 
в освітньому процесі. 
Безумовно, далеко не всі ви-

кладачі беруть участь у розроб-
ленні таких комплексів, проте 
кожен працює над створенням 
навчально-методичного забезпе-
чення свого предмета, отже ви-
кладені підходи можна викорис-
тати як модель у цій роботі. 
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Підручник нового 
покоління — один із 
чинників підвищення 
якості освіти 

 
 
 

 
истема освіти пережи-
ває нині період актив-
них реформ, починаю-
чи від змін у законо-

давчій базі, впровадження дер-
жавних стандартів до оновлення 
парадигми освіти, спрямованої на 
© М. Пальчук, 2008 

вих змісту освіти, використання 
сучасних педагогічних технологій 
на основі інтерактивних методів 
навчання, виховання і розвитку 
особистості. 
Процеси інтеграції української 

системи освіти у європейський 
освітній простір ставлять профе-
сійно-технічну освіту перед про-
блемою підвищення якості освіт-
ніх послуг, забезпечення належ-
ного рівня навчального процесу. 
Трансформація змісту освіти 

не може обминути проблему на-
вчальних програм і підручників. 
Навчальні плани, програми і 
підручники мають ґрунтуватися 
на змісті освіти, розкривати і де-
талізувати її. 
Не менш важливою є проблема 

адекватності підручника для сис-
теми ПТО вимогам державних 
стандартів і суспільства загалом, 
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навчання протягом усього життя. 
Очевидно, що головною метою 
реформ в освіті завжди є підви-
щення її якості. Реалізація мети 
повинна здійснюватися насампе-
ред шляхом оптимізації наукової 
і практично-орієнтованої складо- 
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оскільки створення якісних су-
часних підручників є одним з 
багатьох чинників, що забезпечу-
ють якісну освіту. 
Потреби суспільства у кваліфі-

кованих робітниках нового типу 
викликані змінами у структурі й 
змісті професійної діяльності, що, 
в свою чергу, зумовлюють корінні 
перетворення у змісті підготовки 
кадрів системи ПТО. У зв’язку з 
цим вимогою XXI століття є вдос-
коналення методів, форм і засобів 
навчання. 
До «макулатури» на книжково-

му ринку ми вже звикли — це 
навіть не підручники, а передру-
ковані аналоги видань радянсь-
ких часів і треба сказати — не над-
то вдалі. Майбутнім будівельни-
кам, перукарям, зварникам і куха-
рям знову, як за шкільних часів, 
пропонується вивчення первин-
них знань за певною спрямовані-
стю, хоча наперед відомо, що під 
час кладки каменю чи приготу-
вання їжі ці знання майбутнім фа-
хівцям не знадобляться. Великі за 
обсягом підручники — це «пам’-
ятник» автору, «кайдани» для ви-
кладача і «жах» для учня. 
За останні п'ятнадцять років до 

навчальної програми було введе-
но низку нових дисциплін: осно-
ви безпеки життєдіяльності, куль-
турологія, іноземна мова, діло-
водство з основами оргтехніки 
тощо, хоча загальна кількість на-
вчального часу для виконання 
програми за предметом зали-
шається майже незмінною. Обсяг 
будь-якого підручника складає 
від 200 до 300 сторінок, а таких 
підручників на один предмет 
може припасти декілька. При 
цьому слід згадати, що найбільш 
допустимою нормою наванта-
ження учнів за базовим навчаль-
ним планом у навчальному за-
кладі І—II рівнів акредитації ста-
новить у середньому 35 навчаль-
них годин на тиждень. А практи-
ка показує, за одну навчальну годи-
ну учнем свідомо сприймається 3— 
4 сторінки друкованого тексту. 
Простими арифметичними діями 
можна підрахувати, що на вивчен-
ня одного такого підручника учневі 
треба затратити майже 100 годин 

 
 
 
 
 
 
 
навчального часу Отже, підручник 
сучасної професійної освіти час 
вже оцінювати «за вагою». «Важ-
кий» — у макулатуру, «легкий» — у 
навчальний процес. Зрадіють як 
викладачі, так і студенти та учні. 
Проблема забезпечення на-

вчальних дисциплін професійно-
го циклу підручниками нового 
покоління є однією з найважли-
віших — у контексті впроваджен-
ня сучасних педагогічних техно-
логій у навчально-виробничий 
процес. Підручники нового поко-
ління повинні відзначатися не 
тільки новими принципами  
структурування і відбору змісту, а 
й враховувати психологічні особ-
ливості сприйняття навчального 
матеріалу сучасною молоддю. 
Зміст підручників має відпові-

дати передовим виробничим тех-
нологіям і чинним державним 
стандартам, а їх кількість — чис-
лу тих, хто навчається. А найголов-
ніше — якість підручників. За ста-
тистикою, майже кожен третій 
підручник, що потрапляє на ри-
нок навчальної літератури, низь-
кого рівня, оскільки містить 
смислові, фактичні, граматичні та 
інші помилки. 
Якби дати нашим учням зав-

дання назвати найбільш попу-
лярні й значущі для них слова, то 
в десятку перших слів обов’язко-
во потраплять «комп’ютер», 
«інформаційні технології», «Ін-
тернет».Адже комп’ютер сьогод-
ні — це насамперед джерело но-
вітньої інформації, мобільний 
зв’язок, доступ до інформації та 
багато іншого. 
Сьогодні, крім звичних для 

учнів і студентів підручників та 
навчальних посібників, великого 
значення набувають підручники 
нового покоління з використан-
ням мультимедійних технологій 
та електронні підручники [1, 
13]. Зміцнює свої позиції інформа-
ційно-комп’ютерна  парадигма ос-
віти, що передбачає використан-
ня у навчальному процесі мульти-
медійних технологій, а також про-
грамних продуктів — комп’ютер-
них енциклопедій і довідників, 
електронних підручників і на-
вчальних посібників. 

 
 
 
 
 
 
 
Сучасний підручник — елект-

ронний, має інформацію енцик-
лопедичного наповнення і доступ 
до будь-якого виділеного фраг-
мента за допомогою посилань. 
Крім того, електронний підруч-
ник — це майже програмно-мето-
дичний комплекс, що забезпечує 
можливість самостійно засвоюва-
ти навчальний курс цілком або за 
розділами, поєднуючи в собі вла-
стивості звичайного підручника, 
довідника та максимально полег-
шуючи розуміння й запам'ятову-
вання (до того ж активні, а не па-
сивні) [3, 6]. 
У чому ж переваги електронно-

го підручника над традиційним 
друкованим? Визначимо головні 
пріоритети електронної форми 
навчального видання: 

1. Підручник в електронній 
формі дає змогу побачити не тільки 
текст, а й ілюстрації динамічних 
явищ, що неможливо під час зви 
чайного навчального процесу. 

2. Тести контролю дають змогу 
кожному учню чи студенту само-
стійно перевірити рівень своїх 
знань. 

3. Можна не тільки оперативно 
знаходити застарілий матеріал, а й 
вносити корективи і доповнення. 

4. Електронний    підручник 
може оперативно підготувати як 
колектив викладачів, так і один 
автор. 
Електронний підручник має 

дві складові: 
• програмний компонент, що 

включає низку модулів: забезпе-
чення роботи зі змістом навчаль-
ної дисципліни, пошук потрібно-
го навчального матеріалу, забез-
печення роботи з навчальними 
завданнями, управління навчаль-
ним процесом (реалізація зворот-
ного зв’язку), реєстрації та іден-
тифікації учнів, студентів (відоб-
раження результатів навчання); 

• педагогічно-дидактичний 
компонент, що виконує основні 
функції електронного підручни-
ка: інформаційну, трансформа-
ційну, структурно-систематизую-
чу, закріплювальну, управлінську, 
мотиваційно-стимулювальну, ін-
тегрувальну, виховну, розвиваль-
ну, інтерактивну тощо. 
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Отже, електронний підручник 

забезпечує інтерактивність, інди-
відуальність і доступність навчан-
ня. 
Як зазначають фахівці, елект-

ронний підручник, крім переваг, 
має недоліки, головні з них: 

• він не є гарантом високих ре 
зультатів навчання; 

• виникають складності з 
відбором і побудовою змісту на 
вчального матеріалу; є проблеми 
уніфікації     у     використанні 
термінів і визначень; 

• відсутній єдиний підхід до 
створення ілюстративного мате 
ріалу та ін. 
Але в міру розвитку інтерак-

тивних форм навчання саме елек- 

 
 
 
 
 
 
 
тронний підручник має станови-
ти ядро навчально-методичного 
забезпечення дисципліни, адже 
він дає змогу: 

• збільшувати обсяг інфор-
мації, що передається; 

• використовувати інтерак-
тивні форми навчання; 

• враховувати особливості дис-
ципліни. 
Водночас можна зробити вис-

новок, що у створенні і викорис-
танні електронних підручників 
потрібно дотримуватися по-
слідовності, зберігаючи при цьо-
му накопичений  позитивний  
досвід. А якісно видані оригі-
нальні підручники здавати до ар-
хіву поки що зарано. 
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іжнародне співробіт-
ництво в галузі освіти і 
професійної підготовки 
персоналу останнім ча-

сом стало відігравати вирішальну 
роль у формуванні європейського 
співтовариства. 
Прийняті міжнародні доку-

менти — Болонська, Копенга-
генська і Гамбурзька Декларації, 
що стосуються подальшого роз-
витку освіти, як вищої, так і про-
фесійно-технічної (у тому числі і 
професійної підготовки персона-
лу), обґрунтовують такі підходи. 
Європейський процес, завдяки 
досягненням останніх років, на-
був більш конкретного характеру, 
став повніше відповідати реаліям 
країн, що входять до ЄС, потре-
бам їх громадян. Перспективи, 
що відкриваються у зв'язку з цим 
(разом з поглибленням відносин 
з іншими європейським країна-
ми) визначають нові можливості 
© В. Аніщенко, 2008 

 
 
 
 
для розвитку. В Європі зростає 
розуміння того, що потрібно 
встановити тісніші зв'язки між 
європейськими країнами, зок-
рема, у справі розвитку і зміц-
нення їхніх інтелектуального, 
культурного, соціального, нау-
кового і технологічного потен-
ціалів [1]. Актуальним стає впро-
вадження інноваційних техно-
логій в освіті і, зокрема, у про-
фесійному навчанні, перенав-
чанні і підвищенні кваліфікації 
робітничого персоналу. Однією 
з таких технологій можна назва-
ти відкрите професійне навчан-
ня, що базується на модульній 
основі. 
Глобалізація світової економі-

ки висуває постійно зростаючі 
вимоги до культури виробництва, 
технологічної, екологічної і еко-
номічної освіченості персоналу 
підприємств. Природно, що ра-
зом з цими вимогами змінюється 

зміст загальної освіти і професій-
ного навчання. 
Зміст навчання дорослих і осві-

ти дітей і підлітків, — як зазначе-
но в Гамбурзькій декларації щодо 
навчання дорослих, — змінюєть-
ся залежно від економічних, соці-
альних і культурних умов і потреб 
членів суспільства [2]. Зміст на-
вчання, як відомо, відображаєть-
ся у відповідних програмах, а пе-
редається за допомогою підруч-
ників, навчальних посібників, 
іншої навчальної та довідкової 
літератури. При цьому підручник 
залишається головним носієм на-
вчальної інформації. На Інтер-
нет-порталі української книги 
«Книжковий ринок України», у 
розділі «Український підручник» 
у статті Юрія Комарова «Спроба 
цивілізованого підручника» за-
значено: «Підручник — основна 
навчальна книжка, що містить 
ключові відомості з предмета. 
Сучасний підручник, — про-

довжує Ю. Комаров, — є явищем 
незрівнянно тоншим і універсаль-
ним. Крім основного набору фак-
тів, понять, дат і тому подібного, 
він повинен містити і комплект 
різноманітних додаткових мате-
ріалів, а також пропонувати різні 
стратегії їх використання» [3]. 
Автори, які займаються про-

блемами підручникотворення, 
стверджують, що будь-який 
підручник складається з двох ос-
новних компонентів — змістов-
ного і методичного. До змістовно- 
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