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1) Має сучасний дизайн;
2) Відповідає ергономічним вимогам 
до комп‘ютерних засобів навчання;
3) Сучасний спосіб подання інформації;
4) Електронну версію легко розмістити 
у хмарному середовищі.

Електронний підручник:



1) Структурованість;
2) Зручність в обігу;
3) Наочність викладеного 
матеріалу.

Вимоги до електронних 

підручників:



ЕЛЕКТРОННИЙ 

ПІДРУЧНИК:

СУКУПНІСТЬ 

ІНФОРМАЦІЇ

НАВЧАЛЬНЕ 

ВИДАННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ 

ВИДАННЯ

ТЕКСТ В 

ЕЛЕКТРОННІЙ 

ФОРМІ



КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

ПОБУДОВИ ПІДРУЧНИКА:

ТЕСТ

ЗАДАЧНИК
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

КРЕАТИВНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ

АВТОРСЬКЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ

НЕВЕРБАЛЬНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ



1) Вибір джерел;

2) Розробка змісту і переліку понять;

3) Переробка текстів у модулі;

4) Розробка комп‘ютерної підтримки.

ЕТАПИ РОЗРОБКИ 

ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА:



адаптація відповідно до потреб здобувача освіти, 
рівня його підготовки, інтелектуальних 
можливостей;
надає можливості для самоперевірки на всіх 
етапах роботи;
виконує роль викладача, надаючи необмежену 
кількість роз'яснень, повторень, підказок та інше.

ПЕРЕВАГИ 

ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА:



сприйняття з екрана комп’ютера текстової 
інформації потребує постійних перерв та 
обов’язкового виконання гімнастики для очей;

потреба стійкого підключення до мережі 
Internet;

постійний самоконтроль за перебігом навчання.

НЕДОЛІКИ 

ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА:



Програма 
«Constructor 

Electronic books
1.1.3»



Завантаження  програми



Після завантаження 
знайти програму 

«Constructor Electronic 
books 1.1.3» нескладно: 

на робочому столі 
відкрити відповідне 

посилання або 
натиснути на меню 

Пуск  → Всі програми → 
Constructor Electronic 

books 



Для початку роботи 
необхідно натиснути 

кнопку «Новий»

Програма запропонує створити 
папку, в яку буде збережено 

конвертовані у програму файли









Для початку 
роботи 

необхідно 
зазначити Назву 

підручника, 
Інформацію про 

автора та Рухомий 
рядок, який будуть 

постійно бачити 
користувачі під час 

використання



Розробка
основних розділів

Для додавання 
розділу натиснути 

Додати розділ. У 
вікні Назва розділу
потрібно ввести назву 
першого розділу. 
Таким чином можна 
додати необхідну 
кількість розділів







 



Конвертація документа Для коректного завантаження 
файлів MS Office в програму 
потрібно інвертувати файли, 

натиснувши Інвертувати 
→Прийняти. Після завершення 

програма виведе 
інформаційне вікно



Редагування створеного комплексу Для редагування 
змісту електронного 
підручника можна 

скористатися 
кнопками розділу 

«Робота зі змістом» 
або обравши 

необхідний розділ 
або файл натиснути 
праву кнопку миші. 

З‘явиться контекстне 
меню, яке містить 
необхідний набір 

команд для обраного 
об‘єкта



Результат доступний для розповсюдження  
Для збереження 

кінцевого результату 
натиснути Створити 

підручник. Через 
деякий час програма 
повинна підтвердити 

створення  
інформаційним 
повідомленням



Для впевненості у 
створенні підручника 
можна зайти в папку 

програми на 
Робочому столі або 

безпосередньо у 
саму програму через 
меню Пуск та обрати 

папку CEB_Ebook. 
Проєкт тут 

представлений у 
форматі .exe та 

повністю готовий до 
розповсюдження



Загальний вигляд збереженого підручника



Для всебічного використання створеного підручника 
рекомендую розміщення у локальній мережі, 

розповсюдження за допомогою зовнішніх носіїв інформації, 
на Google Диску з відкритим доступом для здобувачів освіти 

певної групи або категорії

https://www.google.com/intl/uk_UA/drive/


Дякую за увагу! 
Сподіваюсь, що інформація була для вас 

цікавою та корисною


