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Реферат 

Метою статті є розкриття сутності реалізації контент–поля у середовищі програмно-

інструментальної платформи MOODLE навчальних предметів, які використовуються при підготовці 
за робітничими професіями у ПТО та використання методу нейролінгвістичного програмування 

(НЛП) для цього. Конкретно розглядається один з перспективних напрямів реалізації змісту елек-

тронних підручників, створюваних для ПТО, який може частково використовувати певні методи, 
способи впливу, елементи впливу на учнів з арсеналу НЛП з метою підвищення продуктивності 

використання часу, який проводить підліток за монітором комп’ютера. Аналізується сутність ос-

новних елементів з методу НЛП, які можуть отримати суттєву реалізацію у моделюванні освітніх 
систем. Ці системи в цілому передбачають наявність моделі на основі або раніше надбаного досві-

ду чи висококласного фахівця у певній сфері. Для системи професійно-технічної освіти в основи 

моделі пропонується  або результативна частина стандарту за тією професією, за якою відбуваєть-
ся навчання учня в ПТНЗ, або ж функціональні способи дії і діяльності, а також сукупність знань і 

досвіду у висококваліфікованого працівника за обраною професією; акцентування уваги на певних 

базових поняттях, так званих реперних понятійних системах, які дозволяють опанувати навчаль-
ний матеріал за принципом ланцюгово-концентричної побудови, таким чином виділяючи най-

більш важливі поняття для сприйняття. Саме в цьому випадку стане при нагоді НЛП з його нейро-

лінгвістичною семантикою. 
 

Вступ 

У всьому світі в громадському транспорті частіше 

можна побачити людину з ай-падом, планшетом 

або палмтопом, ніж із традиційною книгою. 

Зараз в освітньому інформаційному просто-

рі сформувалися два напрями – друкарський (полі-

графічний) і цифровий. І хоча прихильників 

останнього стає дедалі більше, це зовсім не при-

меншує значення друкарських версій підручників і 

не означає, що вони відійшли в далеке минуле. 

Адже, згідно даних щорічного дослідження світо-

вих тенденцій у сфері друку, проведеного Всесвіт-

ньою газетною й новинною асоціацією (WAN-

IFRA), майже 2,5 млрд людей у світі залишаються 

прихильниками друкованих паперових інформа-

ційних носіїв, а лише 600 млн отримують інфор-

мацію з Інтернету. Тому перенесення інформацій-

ної складової з паперового варіанта у цифровий, в 

тому числі у навчальній літературі, може тривати 

десятиліттями. Та поки видавництво не отримає 

достатніх коштів від цифрових видань навчальної 

літератури, - не відмовиться від друкування навча-

льних видань на паперових носіях.  Поки що в жод- 
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ній країні світу цифрові видання не зуміли заміни-

ти собою паперового варіанта навчальної літера-

тури, не дивлячись на захоплення молоддю елект-

ронними гаджетами.  

Більше того, як свідчить практика, форму-

вання навчального контенту в цифровому вигляді, 

витрати видавництв на його інтелектуальну скла-

дову збільшуються, оскільки вимоги до цифрових 

видань значно вищі, ніж до друкованих. У цифро-

вих виданнях потрібне включення різних відеоря-

дів, звукового супроводу, анімаційної складової, 

що спричиняє додаткові  витрати на підтримку 

ліцензійних угод із авторами цих матеріалів, вже 

використання не тільки ліцензійних продуктів 

потужних верстальних софтів, таких як "Кварк-

експрес" чи "Пейджмейкер", а й утримання чис-

ленної когорти програмістів, здатних формувати 

мультимедійний контент навчального цифрового 

(електронного) видання,  і самі  автори мають  

враховувати зміст і структуру навчального матері-

алу і бути непоганими знавцями у сфері викорис-

тання мультимедійних можливостей та їх реаліза-

ції в кожному варіанті електронного видання, умі-

ти створити сценарій мультимедійного варіанта 

електронної публікації. 

Проте недозволеною помилкою для видав-

ництв, які працюють у сфері створення освітнього 
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контенту, не зважаючи на те, що чкількість людей, 

які використовують Інтернет і працюють з цифро-

вим (електронним) варіантом навчальних джерел 

вже перевищує, як зазначалося, півмільярда осіб і 

постійно збільшується. Саме тому в усьому світі 

творці електронного освітнього  контенту шука-

ють нові платформи для розвитку цього сегмента 

освітніх засобів і способів, орієнтовані, головним 

чином, на цифровий формат. І хоча основний до-

хід поки що приносять друкарські видання, багато 

видавництв на пострадянському просторі пов'язу-

ють майбутнє своїх проектів сфери освітніх засо-

бів саме з Інтернетом. Зокрема,  йдеться про ство-

рення цифрового контенту для освіти, який мав би 

можливості ринкової реалізації, таким чином 

створюючи конкурентне поле на ринку електрон-

них підручників та підштовхуючи їхніх авторів і 

видавців до перманентного поліпшення цих ви-

дань. 

В Україні наявні моделі й принципи форму-

вання навчального контенту вже перестали себе 

виправдовувати. Ставка на отримання прибутків 

від можливої реалізації рекламних площ у підруч-

никах не може принести бажаного результату у 

зв'язку із законодавчою забороною будь-якого 

виду реклами, навіть прихованого, на шпальтах 

навчальних видань. Деякі розробники, які працю-

ють у сегменті електронних інтелектуальних ресур-

сів, бачать проблему і в загальній структурі украї-

нської економіки. 

Але поки що українці не готові платити за 

інформацію, яку вони можуть отримати безкошто-

вно у відкритому доступі з Інтернету або через 

неліцензоване використання навчальних програм 

на інших електронних носіях. Частково це питання 

нашого менталітету, частково — низької плато-

спроможності більшості громадян. Саме тому 

український освітній ресурс все ще зосереджений 

у друкарських (паперових) виданнях. 

Існує й інша сторона нашої відмінності від 

Заходу у сфері інформаційних, мультимедійних 

освітніх технологій — низький рівень доступу 

громадян до нових технологій. Насамперед це 

пов'язано з тим, що є можливість використання так 

званих "хмарних" технологій, коли користувач не 

помічає, з яким освітнім контентом він працює: з 

носіями, які знаходяться на його комп'ютері, чи 

тими, які беруться з Інтернет-ресурсів. А це мож-

ливо лише тоді, коли швидкість доступу буде зна-

ходитися в межах не менше 1 ГБіта/ сек. Оскільки 

досягнення подібних швидкостей на українському 

інформаційному просторі поки що перебуває за 

межами доступного, окрім тих користувачів, які 

безпосередньо підключені до оптоволоконних 

мереж у деяких держструктурах та не в усіх про-

вайдерів Інтернет, тому позиції друкарських на-

вчальних видань в Україні будуть сталими ще 

досить довго. 

Проте змін у сфері видання навчальної літе-

ратури не уникнути. І тут українським видавцям 

багато в чому стане корисною інформація й досвід 

організацій, які вже працюють у цій сфері. Водно-

час експерти неодноразово звертали увагу на те, 

що й розвиток видань як бізнес-проектів неможли-

вий без фінансової незалежності самих видав-

ництв. Адже, хоча державні замовлення підтри-

мують цю сферу (мається на увазі держзамовлення 

на друкування навчальних видань і вимоги МОН-

МіС України до цієї продукції), саме в такий спо-

сіб і висуваються  вимоги держави до змісту й 

структури навчання. Водночас — це зменшення прос-

тору для творчого осмислення завдань освітнього 

процесу. Проте, якщо редакція неприбуткова, вона 

вимушена існувати за рахунок дотацій інвестора 

— своєрідного «донора» (у даному разі –  МОН-

МіС України), який і диктує політику видання. 

Економічна самостійність редакції, що за-

ймається створенням і публікацією навчальної 

літератури, можлива лише при створенні унікаль-

ного або іншого продукту, який матиме попит. 

Сучасне суспільство досягло певного рівня 

інформаційної насиченості, і люди вже не можуть 

споживати більше інформації. Саме у сфері освіт-

ніх продуктів потрібно шукати нових шляхів роз-

витку, методів, підходів, способів реалізації за-

вдань навчання, вдихнути нове життя в навчальну 

літературу. 

Завдяки такому баченню є досвід, коли до-

сить якісні навчальні платформи вже працюють у 

нашому освітньому просторі — наприклад підруч-

ник із фізики для школи від "Квазар-Мікро" та 

інші навчальні видання, різні інтернет-портали й 

навіть безліч загальноосвітніх програм на телеві-

зійних каналах. Причому, робота в цих ЗМІ побу-

дована так, щоб одні й ті ж освітні завдання вирі-

шувалися різними мультимедійними інструмента-

ми та способами і на телебаченні, і в Інтернеті. 

З огляду на динамічний розвиток освітньої 

галузі в Україні — перехід до Болонської системи 

у вищій освіті, до Лісабонської системи в підгото-

вці професійних працівників, постійно зростаючі 

вимоги до освітнього контенту, широке розповсю-

дження "хмарних" технологій — електронні на-

вчальні видання повинні ширше використовувати 

можливості мультимедійних інструментів, ігрових 

консолей тощо, аби пристосуватися до нових умов 

сучасного освітнього простору, інакше їм нічого 

робити на освітньому просторі України. Причому, 

не виключено, що запорукою успіху може стати 

саме вміння суміщати декілька інформаційних 

систем-моделей водночас, як це вже робиться у 

найбільш розвинених країнах світу. 
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Тобто, якщо нинішня молодь вибирає 

планшет, потрібно пропонувати цифровий формат, 

якщо друк, то потрібно враховувати і його орієн-

тири. Потрібно авторам та видавцям бути гнучкі-

шими й готовими до масштабних змін, варто готу-

ватися до мультимедійного, цифрового, мобільно-

го майбутнього. 

Ця преамбула дає змогу перейти до розк-

риття можливих підходів до реалізації сучасного 

мультимедійного освітнього контенту. 

 

Аналіз досліджень і публікацій 

Процеси перманентного перегляду підходів щодо 

використання можливостей інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті неминучі й 

охоплюють дедалі більше сфер педагогічної науки, 

які донині вважалися стабільними й консерватив-

ними. Особливо помітно ці зміни вплинули на 

процес підручникотворення, оскільки підручник 

поступово змінює свою, не тільки фізичну суть, 

переходячи з матеріального стану (друк на папері 

у вигляді книги) в електронний, цифровий варіант 

змістового, інформаційного поля. Наприкінці ХХ 

ст. й на початку нинішнього XXI ст., коли муль-

тимедійні технології робили перші кроки в закла-

дах професійно-технічної освіти (ПТО) нашої 

країни, важко було уявити мультимедійний підру-

чник для професійно-технічних навчальних закла-

дах (ПТНЗ). Не минуло й десяти років — і ось уже 

у багатьох навчальних закладах України (в основ-

ному це вищі навчальні заклади) сформовані бази 

даних так званих "електронних підручників". Про-

те це більше нагадує не динамічні навчальні сис-

теми, які, активно взаємодіючи з тими, хто навча-

ється, найефективніше використовують їхній час, 

а простий перенос змісту підручників, що існують 

на папері, в цифровий запис doc або pdf формату. 

Хоча це не є електронним підручником, а його 

профанацією. 

Необхідність перегляду підходів до форму-

вання змісту й структури підручника з викорис-

танням можливостей сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, підштовхує авторів 

нового покоління електронних підручників до 

використання різних методів дії на органи сприй-

няття людини – звук, колір, розміщення елементів 

відображення змісту на екрані монітора, динамічні 

елементи змісту, що ефективно впливають на того, 

хто засвоює той зміст. А що на даний момент мо-

же більше впливати на людину, аніж можливості 

мультимедіа, закладені в сучасний комп'ютер? 

Проблематика використання мультимедій-

них технологій у процесі навчання учнів у ПТНЗ 

знайшла широке розуміння й підтримку серед 

педагогічних працівників системи ПТО України. 

Організаційно-методичний, управлінський, діагно-

стичний, моніторинговий потенціал комп'ютерних 

технологій щодо підготовки висококваліфікованих 

фахівців, загальнодидактичні принципи цього 

процесу розкривалися в працях В. Бикова, М. Жал-

дака, Ю. Зіньковського та ін. [2;3;5]. Специфіку 

впровадження в процес навчання мультимедійних 

навчальних програм вивчали О. Жук, В. Лапінсь-

кий та ін. [4;7;8]. Проте, як показала практика 

формування змістовного поля електронних підру-

чників для системи ПТО, потри досить велику 

кількість публікації у науковій сфері щодо питань, 

пов'язаних з реалізацією в процесі навчання елект-

ронних ресурсів, проблема використання мульти-

медійного забезпечення у таких підручниках прак-

тично не розглядалася ні у вітчизняних, ні в зару-

біжних наукових публікаціях. 

 

Мета статті  

Розглянути специфіку створення мультимедійних 

технологій при формуванні змісту електронних 

підручників нового покоління для системи ПТО і 

розкрити сутність проблеми розвитку й викорис-

тання можливостей мультимедійних засобів в 

електронних навчальних виданнях. 

 

Виклад основного матеріалу 

 У процесі дослідження теоретико-методологічних 

підходів у питанні використання мультимедійних 

технологій системи освіти України взагалі й сфери 

ПТО безпосередньо варто звернути увагу на до-

сить широкий категоріальний апарат, який вико-

ристовують автори публікацій для характеристики 

зазначеного педагогічного засобу. Найчастіше в 

наукових публікаціях з даної тематики трапляють-

ся такі поняття, як: "інформаційні технології", 

"комп'ютерні технології", "засоби інформатизації", 

"інформаційно-комунікаційні технології", "теле-

комунікаційні технології", "мультимедіа-

технології", "комунікаційна техніка", "мультиме-

дійні ресурси", "мультимедійні засоби", "мульти-

медіа-контент", "мультимедійні матеріали" тощо. 

На тлі такого великого тезаурусу понять у 

цій системі термінологічних координат особливо 

виразно видно неоднозначність, складність, поліа-

спектність такого феномена, як "мультимедіа". 

Тому, розглядаючи місце даних технологій в осві-

тній системі, й безпосередньо при формуванні 

електронних підручників, не можна не уточнити 

суті, змістовного наповнення й місця даної катего-

рії у контексті психолого-педагогічних дослі-

джень. 

Наприклад, Г. Селевко зазначає, що інфор-

маційними освітніми технологіями називаються 

всі технології у сфері освіти, які використовують 

спеціальні технічні інформаційні засоби (комп'ю-

тер, аудіо, кіно, відео) для досягнення педагогіч-

них цілей. Якщо у процесі передачі, перетворення 

інформації з'являються телекомунікації, то такі 
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технології доцільно називати інформаційно-

комунікаційними [11]. 

Залежно від способу надання обробленої 

інформації такі технології можуть бути поділені за 

видами на: текстові процесори (текстова інформа-

ція), графічні процесори (графічна інформація), 

засоби обробки звуку (звукова інформація), алго-

ритмічні мови, табличні процесори (обробка, пе-

ретворення інформації), експертні системи (знан-

ня), засоби мультимедіа (об'єкти реального світу). 

У цій роботі наголошується, що інформа-

ційні технології є продуктом прикладної інформа-

тики і сукупністю систематичних й масових спо-

собів та прийомів обробки інформації в усіх видах 

діяльності з використанням сучасних засобів зв'яз-

ку, поліграфії, обчислювальної техніки й програм-

ного забезпечення. 

Учені – дослідники російської освітньої си-

стеми – визначили мультимедіа як [6]: 

- особливий узагальнювальний вид інфор-

мації, яка об'єднує як традиційну статичну візуа-

льну (текст, графіку, фотоматеріали), так і динамі-

чну інформацію різних типів (трансляцію мовлен-

ня, музику, відеоматеріали, анімацію тощо); 

- інформаційний ресурс, створений на осно-

ві технології обробки й надавання інформації різ-

ного типу; 

- технологія, яка описує порядок розробки, 

функціонування й використання засобів обробки 

інформації різних типів; 

- комп'ютерне програмне забезпечення, фу-

нкціонування якого пов'язане з обробкою та пода-

чею інформації різних типів; 

- комп'ютерне апаратне забезпечення, за до-

помогою якого стає можливою робота з інформа-

цією різних типів. 

На підставі оптимізації щойно перерахова-

них визначень поняття «мультимедіа» дамо влас-

не, визначаючи його як багатоаспектний, складний 

феномен, який, залежно від рівня вивчення, може 

розглядатись як технологія, інформаційний ресурс, 

комп'ютерне, програмне або й апаратне забезпе-

чення та особливий вид інформації. 

Як поняття, що розглядає узагальнюючі 

освітні мультимедійні технології, як інтегратив-

ний і інтерактивний комплекс графічною, звуко-, 

фото- і відео-, а в найближчому майбутньому - 

кінестетичної і нюхової інформації, який за пев-

них умов може перетворюватися на віртуальне 

середовище й має істотний емоційний вплив та 

сприяє підвищенню ефективності навчально-

виховної взаємодії у системі "учень (суб’єкт) – 

навчальне електронне середовище (об’єкт) – пе-

дагог (суб’єкт)". 

Вивчаючи ретроспективу виникнення самої 

суті поняття "мультимедійні технології", за істо-

ричну віху виникнення можна взяти дату винаходу 

і впровадження у 1986 р. компакт-дисків, які чи-

таються за допомогою лазера. Це й техніко-

технологічний феномен дав змогу розмістити на 

диску велику кількість інформації. Подальший 

розвиток даної технології допоміг наприкінці 80-х 

років ХХ ст. поєднати відео- і аудіоінформацію з 

комп'ютерними програмами, що дало змогу вико-

ристовувати подібні інформаційні матеріали при 

створенні інтерактивних навчальних програм. 

Дослідження психофізіологів і психологів довели, 

що при усному донесенні навчального матеріалу 

учень за хвилину сприймає й здатний усвідомити 

до тисячі умовних одиниць інформації, а при ак-

тивному використанні органів зору – до 100 тис. 

таких одиниць: до 90% отримуваної людиною 

ззовні інформації надходить через зорові образи. А 

як наслідок – освітня сфера стала тим напрямом 

діяльності людини, де мультимедійні технології 

набули найбільш широкого впровадження. 

Вивчаючи дослідження про властивості му-

льтимедійних засобів [1; 6], які впливають на ак-

тивізацію освітніх ресурсів інформаційно-

комунікаційних технологій, можна сказати, що 

найперспективнішими для повноцінної реалізації в 

електронних підручниках для системи ПТО є най-

більш ресурсомісткі. І, хоча це є достатньо серйоз-

ним недоліком, що обмежує їх застосування при 

слабких матеріально-технічних ресурсах комп'ю-

терної техніки мережі ПТНЗ України, проте, пот-

рібно робити активні кроки до їх застосування в 

навчальному процесі системи ПТО України, тому 

що саме через характерні психофізіологічні, пси-

хокінетичні особливості підліткового віку учнів 

ПТНЗ, ці засоби є одними з найбільш ефективних 

для активного сприйняття їх підлітками. 

А найбільш продуктивними властивостями 

є інтерактивність та індивідуалізація (можливість 

спілкуватися з комп'ютером, наявність певної 

реакції програми на кожну іншу дію користувача). 

Інтерактивність дає змогу в певних межах керува-

ти представленням інформації: учні можуть інди-

відуально змінювати налаштування, вивчати ре-

зультати, а також відповідати на запитання про-

грами. Учні можуть регулювати швидкість подачі 

матеріалу, кількість її повторень та інші парамет-

ри,  які задовольняють індивідуальні освітні пот-

реби користувача.  

Наступними, не менш важливими властиво-

стями є створення умов для підвищеної автоном-

ності й активності учнів ПТНЗ у навчальному 

процесі. Це забезпечується наданням учням мож-

ливостей вільного доступу до альтернативних і 

різноманітних Інтернет-джерел, тобто рівного 

доступу до якісної освіти за допомогою мережевих 

Інтернет-технологій. Навчання через Інтернет 
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особливо актуальне для підлітків з психофізични-

ми вадами, для учнів, які зазнали  важких захво-

рювань і потребують індивідуальних форм на-

вчання, а також для всіх учнів ПТНЗ у період ка-

рантину або за несприятливих погодних умов. 

Йдеться і про відповідність електронних пі-

дручників з медіа-контентом смакам і потребам 

сучасної молоді. Практика доводить, що одним з 

найбільш стійких захоплень сучасної молоді є 

комп'ютерні технології. Враховуючи це, ПТО по-

винна максимально повно спиратися на цей інте-

рес учнів і якомога ширше впроваджувати інфор-

маційно-комунікаційні технології (ІКТ) у навчаль-

но-виховний процес ПТНЗ. 

Останні дві властивості електронних засобів 

на базі ІКТ і мультимедійних засобів, що знахо-

дяться більше в площині організаційно-

економічних питань процесу навчання, хоча без-

посередньо й не належать до чинників безпосере-

днього впливу на учнів, проте також відіграють 

суттєву роль у реалізації решти мультимедійних 

властивостей ІКТ - економії коштів через упрова-

дження в навчально-виховний процес ПТНЗ елек-

тронних підручників і ресурсів самої мультиме-

дійності  -  можливості в одному навчальному 

ресурсі інтегрувати різні види інформації. 

Варто також вказати на підвищення моти-

вації щодо навчання,  що збільшує можливість 

інтенсифікації навчання у системі ПТО за раху-

нок використання сучасних засобів обробки 

аудіовізуальної інформації, які забезпечують 

мультимедіа-технологіїі та до яких належать [6]: 

демонстрація складних і небезпечних процесів, 

подій у реальному часі; деформація візуальної 

інформації (збільшення або зменшення певного 

лінійного параметру, розтягування або стискан-

ня зображення та час його відображення у мас-

штабі); фіксація обраної частини візуальної ін-

формації для її подальшого переміщення, обго-

ворення або розгляду, якщо можна так сказати, - 

"під лупою"; багатовіконне представлення ауді-

овізуальної інформації на одному екрані з мож-

ливістю активізувати будь-яку частину екрану; 

реалізація анімаційних ефектів; тонування зо-

браження; "маніпулювання" (накладення, пере-

міщення) візуальною інформацією; контамінація 

(змішування) різноманітної аудіовізуальної ін-

формації; дискретна подача аудіовізуальної ін-

формації. 

Дослідники даної галузі педагогічної нау-

ки [1; 6] особливо виділяють психолого-

педагогічний вплив мультимедійних засобів у 

перебігу навчально-виховного процесу в ПТНЗ, 

розвитку в учнів свідомого ставлення до на-

вчання, і як наслідок - збільшення глибини ро-

зуміння матеріалу, що вивчається.  

Так само важливими напрямами викорис-

тання мультимедіа в електронних підручниках є 

сприяння стимуляції когнітивних аспектів на-

вчання  - таких, як сприйняття й усвідомлення 

інформації, а окрім цього, й активізація освіт-

нього процесу за рахунок збільшення кількості 

та якості наочності. 

Як і в усьому сущому, і в цьому питанні 

існують діалектичні суперечності, що можуть 

нівелювати позитивну дію мультимедійних за-

собів на тих, хто навчається у ПТНЗ. Як прави-

ло, аргументи опонентів використання мульти-

медійних технологій на заняттях у навчальних 

закладах системи ПТО зводяться до викорис-

тання таких аргументів [9]: 

 низька доцільність демонстрації на екрані 

фізичної вправи, якщо викладач може безпосеред-

ньо організувати її показ власними силами або за 

допомогою майстра чи навіть учнів; 

 низька комп'ютерна грамотність більшості 

викладачів і майстрів та відсутність у них щоден-

ного досвіду роботи з комп'ютером; 

 фрагментарні уявлення викладачів та май-

стрів щодо справжніх можливостей програмного 

забезпечення створеного мультимедійного ресур-

су; 

 обмеженість, примітивність або й взагалі - 

повна відсутність у педагогів досвіду використан-

ня в навчально-виховному процесі мультимедій-

них технологій; 

 низька доступність для педагогів мульти-

медійних освітніх ресурсів (продуктів) із різних 

видів виробничих технологій, які мають гриф Мі-

ністерства освіти і науки, молоді і спорту України, 

і адаптованих під програмні вимоги навчальних 

предметів ПТНЗ; 

 високі витрати часу на розробку високоя-

кісного мультимедійного забезпечення (презента-

ції, відеофрагменти, аудіосупровід (музичне забез-

печення, професійні читці тощо) заняття; 

 висока вартість висококонтрастних муль-

тимедійних моніторів (телевізорів) чи проекторів, 

які б дали змогу якісно представляти інформацію в 

умовах яскравого природного освітлення майсте-

рень, навчальних кімнат і кабінетів; 

 відсутність у проекті навчальних та виро-

бничих лабораторій і кабінетів, спеціально перед-

бачених і захищених місць для розміщення муль-

тимедійної техніки, а отже, використання мульти-

медійних технологій на уроці при потребі присут-

ності лаборанта - оператора на ноутбуці чи того, 

хто забезпечить збереження цінної техніки; 

 стандартне, фіксоване й не завжди зручне 

місце для демонстрації спеціальної інформації, яка 

іноді потребує додаткових змін структури заняття. 
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Всі ці недоліки істотні, проте в основному 

вони мають організаційний і матеріальний харак-

тер, і тому з позиції дидактики не мають безпосе-

реднього впливу на впровадження мультимедій-

них засобів. Тобто ці засоби повинні дедалі більше 

впроваджуватися у навчально-виховний процес, 

так як позитив від цього значно переважає означе-

ні вище недоліки. 

 

Висновок 

Таким чином, мультимедійний супровід змісту 

електронних підручників не тільки бажаний, але й 

обов'язковий. Екстраполюючи деякі елементи 

нейролінгвістичного програмування (НЛП) на 

освітнє середовище електронних підручників мо-

жна отримати значні (вищі від очікуваних) резуль-

тати підготовки майбутніх робітників високої 

кваліфікації у системі ПТО України. Актуальними 

напрямами дослідження є подальша розробка 

проблеми наукового обґрунтування нових актуалі-

заційних підходів щодо створення контенту елект-

ронних навчальних засобів та способів педагогіч-

ної роботи з електронними підручниками у систе-

мі ПТО України. 
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Использование элементов контент-поля электронных учебников  

в системе профессионально-технического образования 

 

Юрженко Владимир Васильевич 
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сотрудник лаборатории по созданию учебников для системы ПТО  

Института профессионально-технического образования НАПН Украины 
 

Целью статьи является раскрытие сущности реализации контент-поля в среде про-

граммно-инструментальной платформы MOODLE учебных предметов, которые ис-

пользуются при подготовке по рабочим профессиям в ПТО и использования метода 

нейролингвистического программирования (НЛП) для этого.  Конкретно рассматри-

вается одно из перспективных направлений реализации содержания электронных 

учебников, создаваемых для ПТО, которое может частично использовать опреде-

ленные методы, способы воздействия, элементы воздействия на учащихся из арсе-

нала НЛП с целью повышения производительности использования времени, кото-

рое проводит подросток за монитором компьютера.  Анализируется сущность осно-

вных элементов по методу НЛП, которые могут получить существенную реализа-

цию в моделировании образовательных систем. Эти системы в своей основе преду-

сматривают наличие модели на основе или ранее приобретенного опыта, или высо-

коклассного специалиста в определенной сфере. Для системы профессионально-

технического образования в основу модели предлагается либо результативная часть 

стандарта по той профессии, по которой происходит  обучение ученика в ПТУ, или 

функциональные способы действия и деятельности, а также совокупность знаний и 

опыта у высококвалифицированного работника по избранной профессии.  Акценти-

рование внимания на определенных базовых понятиях, так называемых реперных 

понятийных системах, которые позволяют овладеть учебный материал по принципу 

цепно-концентрической построения, таким образом, выделяя наиболее важные по-

нятия для восприятия. Именно в этом случае, возможно использование НЛП с его 

нейролингвистической семантикой. 
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Use of elements of electronoic textbooks’ content  

field in vocational education system 

 

Yurzhenko Volodymyr Vasyl’ovych  

 Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Senior research fellow 

 of the Laboratory of textbook creation for VET system. 
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Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine 
 

The objective of the article is to reveal the essence of a content field realization in the 

environment of a soft-instrumental platform MOODLE for disciplines used in training 

according to occupations at vocational schools and use of Neurolinguistic Programming 

(NLP) method for this purpose. Specifically, one of promising lines for realization of 

electronic textbooks’ created for VET which can partially use certain methods, ways of 

influence, elements of influence on students from the NLP arsenal for the purpose of raising 

the productivity of time spent by a teenager at a computer’s screen is considered. The nature 

of essential NLP method elements that can have substantial implementation in modeling of 

educational systems is analyzed. The systems determine presence of a model based on either 

previous experience or high-class expert in a certain sphere. For the model of vocational 

education system the author offers either effective part of a standard according to occupation 

taught at vocational schools or functional means of action and activity plus aggregate of 

knowledge and experience of a skilled worker. The article emphasizes certain base ideas such 

as rapper conceptual systems that enable to acquire study material according to a principle of 

chain-concentric structure hence singling out the most important concepts for perception. In 

this very case NLP with its neurolinguistic semantics can be useful.   
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