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Концептуальною відмінністю електронного навчального видання (далі – ЕНВ)

від друкованого аналогу є широке функціональне застосування інтерактивних та

мультимедійних засобів, елементів навігації, гіпертексту й пошуку.

Характеристики ЕНВ:

• відкритість – інтерфейс ЕНВ має бути відкритим для взаємодії з іншими

інформаційними системами;

• сумісність шляхом узгодження змістової частини ЕНВ з міжнародними,

державними і галузевими (освітніми) стандартами;

• орієнтація інструментальних засобів на кінцевого користувача – ЕНВ повинне

бути простим у використанні й доступним для оволодіння людиною, яка має лише

загальні навички роботи з комп'ютером;

• забезпечення прав інтелектуальної власності розробника та замовника ЕНВ.

Вимоги до навчальних матеріалів ЕНВ:
• навчальний матеріал ЕНВ має бути розподілений на розділи, модулі, що

відповідають навчальній програмі;
• модулі мають бути замкненими, перехід до різних видів діяльності з певної теми

має бути організований в межах модуля;
• обсяг та зміст навчального матеріалу повинен відповідати робочій програмі

навчальної дисципліни;
• наявність мультимедійної складової (графічні, аудіо- та відеоматеріали) в ЕНВ є

обов’язковою.;
• ЕНВ не повинне містити матеріалів, ефектів, які не призначені для досягнення

навчальної мети та відволікають увагу здобувача вищої освіти.



ЕНВ має включати:

• змістову частину (відомості про розробників, авторів, правовласників; зміст

(перелік розділів); вступ; рекомендації щодо користування ЕНВ; основну (текстову)

частину; питання, тести до самоконтролю; бібліографічний список);

• засоби роботи та керування (засоби для відображення змістової частини

(включаючи тексти, медіаоб'єкти, завдання в текстовій формі) і для здійснення

навігації ЕНВ; мультимедійні елементи (діяльнісне середовище, в тому числі

інтерактивні моделі, малюнки (схеми, діаграми, графіки, карти, таблиці тощо),

фотографії, відеофрагменти, звукові ряди на декількох мовах, 2D та 3D анімації,

історичні довідки тощо); гіперпосилання; засоби пошуку навчального матеріалу;

засоби для роботи із закладками);

• методичні рекомендації з використання для проведення викладачем різних типів

занять та самостійної роботи користувача.

Вимоги до оформлення представленої у ЕНВ інформації:

• текст (надається у форматі, що підтримує гіпертекстові посилання);

• графічні матеріали надаються переважно в форматі JPEG, аудіо – mp3, відео – AVI.

Для представлення анімації рекомендується застосовувати технології Flash (SWF)

або файли у форматі GІF;

• навігація – обов'язкова наявність структурованого змісту, що передбачає можливість

побудови простого й зручного механізму навігації в межах ЕНВ.



Способи розповсюдження ЕНВ
ЕНВ можуть розповсюджуватись кількома способами:

• Індивідуальне розповсюдження – електронне видання, призначене для індивідуального

використання шляхом встановлення носія інформації безпосередньо на пристрої для

зчитування інформації конкретного користувача; випускається у вигляді певної кількості

ідентичних примірників (тиражу) на переносних носіях інформації (CD, DVD тощо).

• Мережеве розповсюдження – електронне видання, доступне багатьом користувачам через

телекомунікаційні мережі (локальні, теріторіальнорозподілені, корпоративні, Iнтернет).

• При комбінованому розповсюдженні електронне видання може використовуватися з

індивідуального носія інформації шляхом доступу через комп’ютерну мережу.

Оформлення бібліографічного посилання на ЕНВ здійснюється відповідно до вимог

національних стандартів. Наведення додаткових відомостей про електронне видання (наприклад,

вимоги до обладнання та програмного забезпечення) не обмежено. Основні елементи вихідних

відомостей електронного видання та приклади оформлення надаються згідно з ДСТУ 7157:2010

«Видання електронні. Основні види та вихідні відомості».

Вихідні відомості в електронному виданні розміщують на титульному екрані.

ЕНВ має бути затвердженим до видання Науково-методичною радою (у випадку підручників −

Вченою радою) Коледжу та містити на титульній сторінці та обкладинці відомості про

затвердження, дату та номер відповідного протоколу. Обов’язковими є отримання унікального

номеру ISBN.

Публікацією ЕНВ (на вибір або разом) є:

- тиражування на переносному електронному носієві (з дотриманнямєдиного стилю

оформлення);

- розміщення в мережі Інтернет (зокрема, на сайті навчальнометодичних видань, Інтернет-

магазині або на інших релевантних ресурсах).

Розповсюдження (у вигляді дисків або через Інтернет) може бути безкоштовним, платним або

частково платним за рішенням правовласника.


