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Анотацiя
Ця стаття показує важливiсть дистанцiйної освiти в життi сучасного студента та описує наш внесок у

iнформатизацiю освiтнього процесу Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету пiд час вивчення курсу
загальної фiзики.

This paper shows the importance of distance education in the life of the modern student. It describe our contribution
to the educational informatization process Vinnytsia National Technical University during the course of Physics.

Сучасна вища школа покликана забезпечити студента мiцними знаннями, а також навчити його вчити-
ся самостiйно. Освiчена людина сьогоднi — це самостiйна людина, що вмiє самостiйно приймати рiшення,
самостiйно досягати поставленої мети, має навички власними силами оволодiвати знанням, удосконалю-
вати свою фахову майстернiсть iндивiдуально [1]. Одними iз головних компонентiв для набуття навичок
самоосвiти при вивченнi фундаментальних дисциплiн студентами технiчних ВНЗ є: наявнiсть методичної
лiтератури з виготовлення та використання викладачами навчальних електронних матерiалiв; методичної
лiтератури з використання студентами електронних навчальних матерiалiв; наявнiсть технiчної бази, до-
статньої для застосування НIТ викладачами на заняттях; наявнiсть персональних комп’ютерiв у студентiв;
наявнiсть у користувачiв вiльного доступу до Iнтернету та достатньої кiлькостi електронних навчальних
матерiалiв для самоосвiти. Iноземному студенту у перший рiк навчання важко адаптуватися до навчання
українською мовою, тому посiбники мiстять глосарiй, вправи на переклад та логiчнi пари з теоретично-
го матерiалу загальної фiзики. У посiбниках використано українську, росiйську, iспанську, китайську та
арабську мови. Посiбники мiстять роздiли з теоретичними вiдомостями, запитаннями, задачами, вiдео- та
аудiо матерiалами, тестами, якi будуть кориснi як iноземним, так i українським студентам та абiтурiєнтам
пiд час вивчення основ загальної фiзики. Усi матерiали вивiренi та протестованi впродовж 2010-2012 н.
р. у чотирьох групах iноземних студентiв. Пiд час анкетування студенти одноголосно виявили бажання
працювати з розробленими нами електронними посiбниками. Посiбники мають меню, яке мiстить такi
пункти: головна сторiнка; методичнi вказiвки; завдання для самостiйного опрацювання; подкасти та вi-
деоматерiали; перевiрка знань. Меню посiбника не перенасичене, що дозволяє безпомилково та швидко
потрапити на потрiбну сторiнку. Електронний посiбник ““Механiка” для iноземних студентiв, студентiв
Головного центру довузiвської пiдготовки ВНТУ та студентiв, якi вивчають курс загальної фiзики” був
розглянутий на засiданнi Вченої ради ВНТУ у 2011 роцi та виданий. Iншi два навчальнi електроннi посi-
бники з фiзики розглянутi Державною службою iнтелектуальної власностi України у 2012 роцi i на них
зареєстроване авторське право. Посiбники кориснi як для дистанцiйного навчання, так i для аудиторно-
дистанцiйного. Вони розробленi так, що в ходi роботи з ними, студенти розвивають навички самоосвiти,
вчаться самостiйно орiєнтуватися у масивах iнформацiї, вибирати головне, аналiзувати прочитане, по-
вторювати та застосовувати на практицi вивчене. На перших курсах розвиток цих навичок вiдбувається
пiд керiвництвом викладача (тьютора). Далi вплив викладача послаблюється, студент може ефективно
навчатися самостiйно. Кожен з розроблених нами посiбникiв мiстить методичнi вказiвки, якi допоможуть
органiзувати роботу викладача та студента з посiбником. Приємний та зрозумiлий iнтерфейс допомагає
користувачу швидко зорiєнтуватися у виборi потрiбного пункту. Найвища ступiнь дiяльностi студента
виражається в творчих дiях i вмiннях, коли вiн вiдкриває новi для себе знання, новi способи дiй, коли не
лише самостiйно вирiшує проблему, а й володiє умiнням бачити її. Тому важливо органiзувати застосува-
ння iнформацiйних технологiй в навчаннi так, щоб комп’ютер не пiдмiняв процесiв творчостi студентiв,
а сприяв би їх стимуляцiї та розвитку, тобто використовувався як iнструмент дослiдження [2, С. 7 – 13].
У пошуках досягнення цiєї мети було розроблено згаданi навчальнi електроннi посiбники з фiзики. Посi-
бники частково мiстяться в Iнтернетi за адресою: fiz.cloudportal.biz. Контент регулярно поповнюється.
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