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Науково-дослідна лабораторія електронних навчальних ресурсів (до 1 січня 2015 р. – лабораторія 
підручникотворення для системи ПТО) функціонує в Інституті професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України відповідно до Постанови Президії НАПН України 
№ 1-ОД.1-7/8-200 від 17.06.2010 р. та введена в структуру Інституту наказом директора від 14.01.2011 р. 

Тема науково-дослідної роботи: 

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ПТНЗ 

(номер державної реєстрації НДР 0115U002085) 
 

Термін виконання теми: 
Початок: 01.01.2015   Кінець: 31.12.2017 

 Метою діяльності лабораторії є створення і впровадження нових знань, отриманих в результаті 
проведення прикладних наукових досліджень з проблем теорії і практики підручникотворення, 
проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів, 
створення і функціонування електронних навчальних ресурсів, обґрунтування технологій їх 
розроблення тощо. 



НАУКОВИЙ ПОШУК 

Інститут ПТО НАПН України 

. 

Створення інформаційно-освітнього середовища стало 
предметом цілого ряду досліджень 

(В.Биков, М.Башмаков, С.Григор'єв, А.Кузнєцов, С. Панюкова, 
С.Поздняков, Є.Полат, І.Роберт, О.Спірін, А.Тряпіцина та ін.). 

 

Автори пропонують різні підходи до розуміння сутності та 
структури середовища. 

 

Тим не менш, у всіх дослідженнях компоненти середовища 
навчання поділяються на дві категорії: суб'єкти і об'єкти. 
 

Суб'єктами освітнього процесу є учні та педагогічні працівники. 
Об'єктами - засоби навчання та інструменти навчальної 
діяльності, методики, матеріальна база, область 
управління педагогічним процесом, способи комунікації 
(організаційно-управлінський, роз'яснювально-мотиваційний, 
повторний-поведінковий, технічний, емоційний). 



ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНАЩЕННЯ І БУДОВИ ІОС ПТНЗ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ПІДГОТОВКУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЗА ВИМОГАМИ ІКТ-ІНДУСТРІЇ 

. 

Матеріально-технічна складова має включати: 
 
сучасні, переважно комп’ютерно орієнтовні засоби навчання 
для оснащення предметних лабораторій, кабінетів 
загальноосвітньої підготовки учнів (передусім з природничо-
математичних і технологічних дисциплін; 
 
спеціальні навчальні засоби, обладнання та устаткування 
відповідно до специфіки підготовки учнів у певному ПТНЗ; 
 
всі навчальні та адміністративно-управлінські приміщення 
ПТНЗ мають бути оснащені засобами комп’ютерної техніки і 
друку, а всі навчальні приміщення, окрім цього, 
мультимедійними засобами (включаючи мультимедійні дошки). 

Інститут ПТО НАПН України 



ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПТНЗ 

. 

 Створюється і підтримується єдина комп’ютерна інформаційно-

комунікаційна мережа ПТНЗ з виходом до Інтернет по виділених 

високошвидкісних каналах зв’язку; 

 

 Мережа адмініструється з єдиного центру (для чого в ПТНЗ 

створюється спеціальний підрозділ) та об’єднує всі без винятку 

комп’ютерні засоби ПТНЗ, забезпечуючи авторизований доступ 

різним категоріям користувачів ПТНЗ до локальних 

автоматизованих баз даних, порталів, сайтів та архівів загального 

та обмеженого використання; 

 

 Підтримка мережних технологій дистанційного навчання.  

Інститут ПТО НАПН України 



ІКТ-АУТСОРСИНГ 

 Підвищення науково-технічного рівня ІКТ-систем ПТНЗ, 
ефективності їх функціонування і розвитку засобами ІКТ-
аутсорсинг; 

 

 Забезпечення раціонального поєднання, інтеграції зусиль 
ПТНЗ – користувачів ІКТ-послуг, і компаній-аутсорсерів – їх 
постачальників, щодо підвищення ефективності процесу 
інформатизації навчальної та управлінської діяльності ПТНЗ; 

 

 ІКТ-аутсорсинг має бути органічно вбудованим з загальну 
організаційно-функціональну будову ІКТ-сфери, зокрема у 
процеси інформатизації системи ПТО.  

Company Logo 



ВИКЛИКИ 

Company Logo 





Інформаційно-освітнє 

середовище як фактор 

підвищення якості освіти 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- динаміка технологічних трансформацій, 

кваліфікаційних змін і професій; 

- інформаційна насиченість професійної 

діяльності; 

- низький рівень інформаційної грамотності 

споживачів інформаційно-освітніх послуг; 

 

 

 

 

1. Електронні навчальні ресурси (ЕНР): 

- електронні підручники (ЕП) та посібники; 

- електронні навчально-методичні 

комплекси (ЕНМК) професійного 

спрямування; 

- електронні довідники, словники, зошити, 

щоденники; 

- електронні бібліотеки тощо. 

2. Єдине ІОС професійних навчальних 

закладів. 

3. Електронні наукові фахові видання. 

Єдине ІОС 

Забезпечуватиме 

гнучкість процесу 

навчання професії, а саме: 

 
 
 

 
 
 
  

- конкуренція на ринку праці та на ринку освітніх 

послуг; 

- територіальні бар’єри навчання учнів за 

рахунок дистанційних форм навчання; 

- необхідність у балансуванні 

інтелектуальних, ментальних та  практикологічних 

потреб. 

 ЕНР ЕП 

ПІДГОТОВКА   ФАХІВЦІВ   ДО   ФУНКЦІОНУВАННЯ   В 
МЕРЕЖЕВОМУ   ПРОФЕСІЙНОМУ  СЕРЕДОВИЩІ 

ВИКЛИКИ СТРАТЕГІЇ РЕЗУЛЬТАТИ 

Конкурентоздатний, професійно компетентний, мобільний фахівець 
 

- налагодження комунікативної взаємодії між 

педагогічними працівниками, учнями, 

адміністрацією та батьками; 

- здійснення мотивованої самостійної роботи 

учнів при оволодінні професією; 

- розроблення  електронних навчальних 

ресурсів професійного спрямування на  засадах 

компетентнісного підходу як елементів ІОС та 

забезпечення постійного  їх оновлення; 

- формування інформаційно-довідкової бази 

даних для професій; 

- застосування ІКТ на основі спеціально 

розроблених комп'ютерних програм для 

опанування сучасних виробничих технологій; 

- створення віртуальних лабораторій, 

методичних та навчальних кабінетів як для 

педагога, так і для учнів; 

- вивчення та запровадження найкращих 

досягнень зарубіжного досвіду щодо появи 

нових та розвитку існуючих у суспільстві 

професій; 

- функціонування електронних 

професійних бібліотек, 

розміщених у 

веб-просторі 

тощо. 

ЕФЕКТ 

ЕлБ 

ЕНМК 

науковий соціальний 

педагогічний економічний 



ПРОЕКТУВАННЯ ІОС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

  



СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ІОС 
(на прикладі професії ОРБД) 

  



Обкладинка електронного підручника: 
http://grower.pto.org.ua  
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ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РЕСУРС ЯК КОМПОНЕНТ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Електронний навальний ресурс як комплекс 
навчально-методичних та освітніх послуг, 
створених для організації групового та 
індивідуального навчання з 
використанням сучасних педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій.  

http://grower.profua.info/
http://grower.profua.info/
http://grower.profua.info/
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РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСУ У СЕРЕДОВИЩІ  ІНТЕРНЕТ 

Одним із завдань Болонського процесу є 
створення глобального міжнародного 
освітнього середовища, головною 
перевагою якого є представлення 
навчального матеріалу в дидактично 
уніфікованому й формалізованому 
вигляді та надання можливості його 
використання у будь-якому місці і у 
будь-який час незалежно від форми 
навчання учнів. 





http://ivet-ua.science/vydavnytstvo/journals  

Наукові фахові видання 
Інституту ПТО НАПН України 

Наукова підтримка впровадження результатів НДР 
(оприлюднення в наукових виданнях) 

http://ivet-ua.science/vydavnytstvo/journals
http://ivet-ua.science/vydavnytstvo/journals
http://ivet-ua.science/vydavnytstvo/journals
http://ivet-ua.science/vydavnytstvo/journals
http://ivet-ua.science/vydavnytstvo/journals
http://ivet-ua.science/vydavnytstvo/journals
http://ivet-ua.science/vydavnytstvo/journals


АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР
для викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних 

закладів Сумської області
«Інформаційно-освітнє середовище професійної підготовки майбутніх

кваліфікованих робітників: створення електронних навчальних засобів та 
впровадження сучасних виробничих технологій в навчальний процес»

Апробація та впровадження результатів НДР за темою:
«Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів»

(номер державної реєстрації НДР 0115U002085)



П Р А К Т И К У М И 
для педагогічних працівників та методистів щодо використання електронних 

ресурсів бібліотек та створення бібліографічних посилань 

. 

РОБОТА В СЕРЕДОВИЩІ 
ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ 
НАПН УКРАЇНИ; 

 

АВТОМАТИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
БІБЛІОГРАФІЇ 

 



ГОЛОВНА 

меню 

статистика 

мова 

Welcome to Digital Library NAES of Ukraine: http://lib.iitta.gov.ua/  

Практикум №1 

http://lib.iitta.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/


ПЕРЕГЛЯД ЗА 
АВТОРОМ 



РЕСУРСИ АВТОРА 



РОБОТА З 
ПУБЛІКАЦІЯМИ 

РОБОЧИЙ 
СТІЛ / 
Семінар/ 
Бібліографія 



VAK.IN.UA - АВТОМАТИЧНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ 

Практикум №2 



VAK.IN.UA - АВТОМАТИЧНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ 



VAK.IN.UA - АВТОМАТИЧНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ 
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