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Анотація. Мета дослідження: уточнення структури електронного 

навчально-методичного комплексу (ЕНМК) і доцільності його 
використання у мобільно орієнтованому середовищі навчання (МОСН) 
ВНЗ. 

Завдання дослідження: розробити структурно-функціональну схему 
ЕНМК; обговорити можливості організації навчального процесу з 
використанням переваг віртуального середовища. 

Об’єкт дослідження: МОСН ВНЗ. 
Предмет дослідження: створення ЕНМК у МОСН ВНЗ. 
Використані методи дослідження: аналіз державних стандартів, 

статистичних даних та наукових публікацій. 
Результати дослідження. Сформульовані сучасні вимоги до ЕНМК. 

Зазначено, що названі вимоги надає можливість задовольнити розгляд 
ЕНМК як виду електронного освітнього ресурсу. На основі визначення 
мобільно орієнтованого ЕНМК розроблено його структурно-
функціональну схему. Наведено приклади організації навчального 
процесу в МОСН ВНЗ із використанням ЕНМК. 

Основні висновки і рекомендації. Отже, аналіз існуючих вимог до 
ЕНМК МОСН ВНЗ дозволив: дедуктивно визначити та уперше подати 
поняття «мобільно орієнтований ЕНМК»; розробити структурно-
функціональну схему ЕНМК. 

Ключові слова: електронний навчально-методичний комплекс; 
мобільно орієнтоване середовище навчання вищого навчального закладу. 
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Abstract. Research goal: to clarify the structure of electronic educational 
and methodical complex and feasibility of its use in the mobile-oriented 
learning environment of higher educational institutions. 

Research objectives: to develop structural and functional scheme of 
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educational and methodical complex; discuss the possibilities of the 
educational process using the advantages of the virtual environment. 

Object of research: mobile-oriented learning environment of higher 
educational institutions. 

Subject of research: creation of electronic educational and methodical 
complex in the mobile-oriented learning environment of higher educational 
institutions. 

Research methods used: analysis of state standards, statistics and 
publications. 

Results of the research. The modern requirements for electronic teaching 
methods formulated. It is noted that these requirements allows to satisfying the 
consideration of electronic educational and methodical complex as a kind of 
electronic educational resource. The structural and functional scheme of 
mobile-based electronic educational and methodical complex developed. 
Examples of educational process organization in a mobile-oriented learning 
environment of higher educational institutions using electronic educational and 
methodical complex are noted. 

The main conclusions and recommendations. The analysis of existing 
requirements of electronic educational and methodical complex in the mobile-
oriented learning environment of higher educational institutions: the concept 
of «electronic educational and methodical complex in the mobile-oriented 
learning environment of higher educational institutions» identified; structural 
and functional scheme of electronic educational-methodical complex are 
developed. 

Keywords: electronic educational and methodical complex; mobile-
oriented learning environment of higher educational institutions. 
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Сьогодні основними інформаційними ресурсами ВНЗ стають 

електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМК) з різних дисциплін, 
які дозволяють зібрати в єдиний комплекс практично всі інформаційні 
матеріали, необхідні для вивчення тієї чи іншої дисципліни. При цьому 
вони забезпечують необхідну інтерактивність, наочність, мобільність, 
компактність, низьку вартість тиражування, багатоваріантність, 
багаторівневість і різноманітність контрольних завдань. До переваг 
сучасних ЕНМК відносять також можливість ефективної організації 
самостійної роботи та активізацію ролі того, хто навчається, в освітньому 
процесі [5]. 
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ЕНМК – дидактична система, в якій з метою створення умов для 
педагогічної активності та інформаційної взаємодії між викладачами й 
студентами інтегруються прикладні програмні продукти, бази даних, a 
також інші дидактичні засоби і методичні матеріали, які забезпечують та 
підтримують навчальний процес [4, с. 55]. 

Сучасними вимогами до ЕНМК є такі [3]: 
– вимога адаптивності передбачає можливість налаштування на 

зовнішні вимоги до курсу: структурування за модулями, шкала 
оцінювання, критерії сформованості предметних компетентностей тощо; 

– вимога доступності передбачає можливість відкритого доступу до 
складових ЕНМК за різними каналами зв’язку; 

– вимога мобільності передбачає можливість налаштування подання 
змісту ЕНМК до обраного способу доступу. 

Реалізація нових вимог у автоматичний або напівавтоматичний 
спосіб вимагає переходу до трактування ЕНМК як виду електронного 
освітнього ресурсу (ЕОР) [1]. 

Згідно Проекту Положення про електронні освітні ресурси [2], ЕОР – 
це «навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали і засоби, 
розроблені в електронній формі і представлені на носіях будь-якого типу 
або розміщені в комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою 
електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної 
організації навчально-виховного процесу, у частині, що стосується його 
наповнення якісними навчально-методичними матеріалами» [2, с. 2]. 

Розгляд ЕНМК як ЕОР надає можливість задовольнити названі 
вимоги [3]: 

1) вимога адаптивності реалізується через Інтернет-орієнтовану 
систему управління навчанням (наприклад, Moodle) або через систему 
засобів хмарних технологій (наприклад, Google Apps); 

2) вимога доступності реалізується через Інтернет; 
3) вимога мобільності реалізується через Інтернет-пристрої. 
Мобільність та доступність ЕНМК забезпечується розміщенням його 

в мобільно орієнтованому середовищі навчання (МОСН) навчального 
закладу. Мобільно орієнтований ЕНМК – реалізований у мобільно 
орієнтованому середовищі навчання ВНЗ комплекс навчально-
методичних матеріалів, що має визначену структуру та в повному обсязі 
забезпечує вивчення дисципліни. Організація роботи з навчально-
методичними матеріалами визначається змістом ЕНМК, систематизує 
роботу студента з дисципліни та полегшує навігацію у навчальному 
процесі. Такий комплекс, з яким студент працює в режимі on-line і 
отримує матеріали, що постійно оновлюються, організовує комбіноване 
навчання та містить засоби діагностики навчальних досягнень. У 
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результаті використання комплексу підвищується рівень сформованості 
компетентностей майбутніх фахівців, що досягається за умов реалізації 
сукупності усіх елементів ЕНМК. 

На рис. 1 подано розроблену нами на основі поданого визначення 
структурно-функціональну схему ЕНМК МОСН ВНЗ. 

Цільовий блок                                                                 
організація освітнього процесу з 
фунтаметнальних та фахових 
дисциплін шляхом використання у 
навчанні мобільних ІКТ відповідно 
Донормативних документів освіти 

організація освітнього процесу з 
фунтаметнальних та фахових 
дисциплін шляхом використання у 
навчанні мобільних ІКТ відповідно до 
нормативних документів освіти 

забезпечення тим, хто навчається  
можливості здобуття вищої освіти з 
урахуванням особливих освітніх 
потреб

Структура ЕНМК                                                               

мобільно орієнтовані програмно-
методичні матеріали:

- навчальні плани;
- навчальні прогами;
- робочі навчальні програми.

мобільно орієнтовані навчально 
методичні матеріали:

- опорний конспект лекцій; 
- методичні вказівки до практичних, 
лабораторних та семінарських занять;
- методичні вказівки до самостійної 
роботи;
- список рекомендованої літератури;
- питання до заліку (екзамену);
- пакет ККР.

Навчальний контент 
інформаційна складова ЕНМК (навчально-методичні матеріали, призначені для 

безпосереднього використання студентами задля систематизації роботи з 
дисципліни)

Засоби діагностики

загальні засоби діагностики 
(тестування, анкетування, 
співбесіди, контрольні роботи) 

загальні засоби діагностики
(тестування, анкетування, співбесіди, 

контрольні роботи) 

спеціальні 
(матриці компетентностей, засоби 
мобільних ІКТ моніторингу 
формування ІКТ-компетентностей 
майбутніх інженерів-педагогів з 
комп’ютерних технологій)

Результатний блок

сформовані загальні та фахові компетентності майбутніх фахівців, що досягається 
за умов реалізації сукупності усіх складників ЕНМК 

Рис. 1. Структурно-функціональна схема ЕНМК МОСН ВНЗ 
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Надалі розглядатимемо Google Apps як платформу для створення 
ЕНМК. Передумовою до цього є перенесення складників навчального 
процесу в електронне середовище та вільне поширення освітніх 
програмних продуктів. Серед таких – сервіс Google Classroom, який 
призначений для організації навчального процесу з використанням 
переваг віртуального середовища. Прикладом ЕНМК в МОСН ВНЗ є 
створений нами у Google Classroom курс «Інформатика та обчислювальна 
техніка» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Курс «Інформатика та обчислювальна техніка» у середовищі 

Google Classroom 
 
Аналіз власного досвіду організації навчальної діяльності студентів 

з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» у середовищі 
Google Classroom показує низьку користувацьку активність, що пов’язана 
з рядом обмежень цього середовища, а саме:  

– закритий гостьовий доступ; 
– необхідність створення облікового запису Google в домені 

навчального закладу для приєднання до курсу. 
Альтернативним засобом для створення ЕНМК МОСН ВНЗ є сервіс 

Google Sites (наприклад, сайт викладача або сайт кафедри), на якому 
розміщуються складники ЕНМК. На відміну від Google Classroom, Google 
Sites не є спеціалізованим сервісом для створення навчальних курсів. 
Однак цей сервіс має інтеграцію з іншими сервісами Google (календар, 
документи, чат, форми, карти тощо), що дозволяє йому набути ознак 
ЕНМК. Крім того, налаштування сайту дозволяють надати доступ до 
навчальних матеріалів усім бажаючим без реєстрації (рис. 3). 

Отже, аналіз існуючих вимог до ЕНМК МОСН ВНЗ дозволив: 
1) дедуктивно визначити та уперше подати поняття «мобільно 

орієнтований ЕНМК»; 
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2) розробити структурно-функціональну схему електронного 
навчально-методичного комплексу;  

3) подати приклади існуючих ЕНМК на платформі Google Apps, а 
саме: курс «Інформатика та обчислювальна техніка» у середовищі Google 
Classroom та курс «Інформатика та практикум на ЕОМ» у середовищі 
Google Sites. 

 
Рис. 3. Курс «Інформатика та практикум на ЕОМ» 

у середовищі Google Sites 
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