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Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку 

праці: матеріали Всеукр. наук.-практич. інтернет-конф., 17 лютого 

2016 року. [Електронний ресурс]. – Вінниця, ВНАУ, 2016. –   с. – Режим 

доступу: 

Посвідчення про державну реєстрацію Всеукраїнської науково-практичної 

конференції інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті 

потреб сучасного ринку праці», видане УкрІНТЕІ № 35 від 25 січня 2016 року. 

У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного 

ринку праці», де викладено результати наукових досліджень і практичного 

досвіду викладачів з проблем сучасної педагогіки у світлі пріоритетів 

цивілізації, теоретико-методологічних проблем професійної підготовки 

фахівців у вищих навчальних закладах, сучасних технологій формування 

професійної компетентності фахівців, навчально-методичного забезпечення 

професійної підготовки в умовах інформаційного суспільства, формування 

професійної мобільності майбутніх випускників вищих навчальних закладів. 

Для науковців, керівників підприємств, викладачів, аспірантів, студентів. 
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УДК 378.168:004 

ПРО НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК 

ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

Шевчук О.Ф., к.ф.-м.н., доцент, 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Розглядаються питання, пов’язані із впровадженням у навчальний процес 

наскрізного електронного посібника, в якому реалізовано систему 

міждисциплінарних зв’язків та враховано фахову спрямованість. Висвітлено 

основні особливості та переваги такого посібника при підготовці фахівців 

відповідного профілю. 

Ключові слова: електронний посібник, наскрізний електронний посібник 

фахового спрямування, навчальний процес. 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій та 

глобальної мережі Інтернет призвів до суттєвих змін у функціонуванні вищих 

навчальних закладів. Ці зміни торкнулись як самих принципів викладання 

http://chitalka.net.ua/zmist/176.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLl4fNwITLAhUCEywKHbJ-Dh0QFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fanalytics%2F%3Fhl%3Dru&usg=AFQjCNE7a7m7FW2pESERFpVwkJq5OizsFw
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навчальних дисциплін (розробка мультимедійних курсів, дистанційних курсів, 

електронних підручників тощо), так і загальної системи управління вищими 

навчальними закладами (створення власних інформативних сайтів з базами 

даних, структурою внутрішніх підрозділів та іншою інформацією).  

Розробка та впровадження автоматизованих систем, що поєднують функції 

управління діяльністю ВНЗ та дистанційного навчання в останні роки є 

пріоритетними, оскільки їх вплив на якість викладання навчальних дисциплін 

беззаперечний [1]. Основною ж метою навчального процесу є формування 

конкурентоспроможних, висококваліфікованих, всебічно розвинених та 

соціально адаптованих фахівців. Тому, рекомендації та пропозиції щодо 

підвищення ефективності освітнього процесу із застосуванням інформаційних 

технологій завжди будуть актуальними і потребують постійного 

вдосконалення.  

Одним із напрямків вдосконалення навчального процесу, на думку автора, 

є розробка та впровадження наскрізних електронних посібників, які логічно та 

структурно взаємопов’язують дисципліни відповідного фахового спрямування. 

Мають єдину базу основних термінів, понять та умовних позначень. Можуть 

використовувати наскрізні практичні завдання для самостійної роботи (курсові 

роботи, проекти, навчальну та виробничу практику). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання створення 

наскрізних електронних посібників фахового спрямування цілеспрямовано не 

вивчалось. В основному, увага науковців була зосереджена на технологіях 

розробки електронних посібників та дистанційних курсів з окремих дисциплін 

[2–5]. Вивчались теоретичні аспекти створення електронних підручників, їх 

структура, етапи та принципи розробки [2]. Надавались рекомендації щодо 

програмного забезпечення, дизайну, мультимедійного супроводу [3] та 

предметної спрямованості [4, 5].  

Інший напрямок досліджень був орієнтований на розробку критеріїв 

експертизи якості, як електронних підручників [6, 7] так і електронних освітніх 
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ресурсів в цілому [8]. Надавались рекомендації щодо розробки автоматичної 

інтелектуальної експертної системи [7]. 

Отже, мета даної статті полягає в обґрунтуванні необхідності створення 

та впровадження у навчальний процес наскрізних електронних посібників 

фахового спрямування, висвітленні їх переваг і особливостей функціонування. 

Виклад основного матеріалу. Розробка навчальних планів відповідних 

спеціальностей та робочих програм окремих дисциплін передбачає створення 

та впровадження у навчальний процес системи міждисциплінарних зв’язків. 

Але, як показує практика, значна частина дисциплін викладається відособлено, 

а в деяких випадках і без урахування фахової професійної спрямованості. І тому 

часто можна почути від студентів питання про необхідність або доцільність 

певної дисципліни при підготовці спеціалістів відповідного профілю. Або 

виникає інша проблема, дублювання окремих тем чи навіть розділів 

споріднених дисциплін. 

На нашу думку, розробка та впровадження у навчальний процес 

наскрізних електронних посібників фахового спрямування дозволить подолати 

вищезазначені негативні явища та сприятиме підвищенню ефективності 

навчального процесу загалом.  

Наскрізний електронний посібник можна порівняти з живим організмом, в 

якому кожний орган (дисципліна) має своє визначене місце, виконує відповідні 

функції та знаходиться у тісному взаємозв’язку з іншими.  

Реалізація такого наскрізного посібника можлива у відповідному 

автоматизованому програмному середовищі, доступ до якого забезпечений 

кожному студенту, викладачу та працівнику навчально-допоміжного 

персоналу. Як приклад, можна відзначити електронну систему “Сократ” 

Вінницького національного аграрного університету [9]. "Сократ" являє собою 

єдину інтегровану клієнт-серверну навчальну систему, в якій реалізовано 

функції дистанційного навчання і управління ВНЗ. Єдина база даних студентів 



 

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» 

 528 

(37094 чол.), дисциплін (1522 шт.), викладачів і співробітників (1591 чол.) 

тощо. Вона є глобальним інформаційним ресурсом університету. 

Окрім відповідного програмного середовища, створення наскрізного 

електронного посібника вимагає тісної співпраці авторського колективу 

провідних викладачів кафедр. Відзначимо, що така співпраця дає змогу 

покращити і професійні якості самих викладачів. А саме, підсилити лекції 

теоретичним та практичним матеріалом професійного спрямування, чітко 

визначити роль та місце дисципліни у підготовці фахівця відповідного 

профілю, більше звернути увагу на розділи, які використовуватимуться у 

подальших дисциплінах, та використовувати матеріал попередніх дисциплін, 

уникаючи дублювання. 

Розробка наскрізного електронного посібника фахового спрямування 

передбачає використання набутого досвіду та узагальнених рекомендацій щодо 

створення та функціонування електронних посібників з окремих навчальних 

курсів. 

 При відборі дисциплін, необхідно враховувати як галузь знань, напрям 

підготовки, так і їх власну специфіку. Одним із мотивів поєднання дисциплін у 

наскрізному електронному посібнику може бути спорідненість дисциплін 

певного напрямку. Зокрема, можна розглянути наскрізний електронний 

посібник економіко-математичного циклу дисциплін (рис. 1) для студентів 

галузі знань 0305 Економіка та підприємництво. Ці навчальні курси 

знаходяться у тісному взаємозв’язку, мають спільну базу основних термінів, 

понять та визначень, а також узагальнену мету, що пов’язана із застосуванням 

математичного апарату при дослідженні економічних явищ. На вивчення цих 

дисциплін навчальними планами передбачено 29 кредитів, більша частина з 

яких відведена на самостійну роботу студента. Отже, розробка і впровадження 

у навчальний процес такого наскрізного електронного посібника є актуальною. 
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Рис. 1. 

 

Висновок. Очевидними перевагами наскрізного електронного посібника 

фахового спрямування є: 

1. Практична, а не формальна, реалізація системи міждисциплінарних 

зв’язків. 

2. Фахова спрямованість. 

3. Оптимізація подання навчального матеріалу.  

4. Можливість реалізації наскрізних практичних задач фахового 

спрямування. 

5. Оперативний пошук та доступ до інформації з кожної дисципліні 

Отже, розробка та впровадження наскрізних електронних посібників 

фахового спрямування є одним із ефективних напрямків вдосконалення 

навчального процесу.  
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У статті розглядаються сучасні вимоги та проблеми в підготовці 

фахівців за спеціальністю «Економічна кібернетика» у вітчизняних вузах та 

тенденції розвитку спеціальності в контексті ЄПВО. 

Ключові слова: економічна кібернетика, професійна підготовка, освіта, 

спеціальність, ідентифікація спеціальності, вища школа 

Постановка проблеми. Глобалізаційні інтеграційні процеси, підвищення 

динамічності ринкового середовища, посилення конкуренції, активна 

імплементація в економіку інформаційно-комунікаційної компоненти ставить 

нові вимоги до випускників вищих навчальних закладів.  

Зростає потреба у фахівцях, які поряд з економічними знаннями вільно 

володіють новітніми інформаційними технологіями, здатні системно підходити 

до розв'язання задач з дослідження, аналізу, управління, володіють 

математичними методами аналізу даних і програмно-комп'ютерними засобами 

проведення складних розрахунків, мають фундаментальні знання гуманітарних, 

загальноекономічних, математичних дисциплін, що в поєднанні зі знаннями в 

галузі комп'ютерної техніки і програмування підносять фахову діяльність 
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