
72 

Zbiór artykułów naukowych.

Останнім часом з розвитком інформа-
ційних технологій роль електронних засо-
бів навчального призначення безупинно 
зростає. У зв’язку з актуальністю означено-
го питання фахівцями різних галузей нау-
ки й освіти ведуться розробки основних 
принципів створення та застосування 
електронних підручників. Широке впрова-
дження в процес навчання цих інновацій є 
провідним чинником розвитку освіти ХХІ 
ст., а технічне забезпечення навчального 
процесу – об’єктивною необхідністю [1]. 

Деякі питання впровадження програмно-
педагогічних засобів у процес навчання 
мови та літератури досліджували Н. Ротмі-
стров, Є.  Азімов, В.  Вембер, Є.  Дмитрієва, 
Т. Карамишева та інші науковці. У сфері їх 
інтересів лежали дослідження особливос-
тей навчання філологічних дисциплін за до-
помогою інформаційних технологій з педа-
гогічної та лінгвістичної точок зору.

Поступове збільшення кількості 
комп’ютерної техніки у побуті робить пер-

спективною галузь, пов’язану з розробкою 
та впровадженням електронних підручни-
ків та освітніх технологій для самостійної 
роботи студентів, що зумовлено вимогами 
європейської системи освіти. Задовольни-
ти ці вимоги неможливо без наявності лег-
кодоступних навчально-методичних мате-
ріалів. Частково вирішити цю проблему 
вдається за рахунок створення електро-
нних навчальних підручників, які у першу 
чергу реалізують навчальну функцію та до-
зволяють інтенсифікувати процес вивчен-
ня конкретної дисципліни.

В умовах збільшення кількості навчаль-
них годин на самостійну підготовку та змен-
шення загального обсягу годин, що виділя-
ються на аудиторне викладання курсу “Істо-
рія зарубіжної літератури. Антична літера-
тура”, означене питання є актуальним. В той 
же час, використання сучасних інформацій-
них технологій є соціально значущим аспек-
том у формуванні професійної компетенції 
майбутнього вчителя-філолога» [3, с. 69]. У 
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цьому плані доцільним є формування муль-
тимедійного навчально-методичного комп-
лексу, в якому була б зведена вся інформа-
ція, необхідна для студента, що вивчає на-
звану дисципліну. 

Ми вважаємо, що одним з напрямів під-
вищення ефективності навчального проце-
су за допомогою інформаційних технологій 
є використання електронних засобів на-
вчального призначення (ЕЗНП), які одно-
значно можна назвати потужним дидак-
тичним засобом [2, с. 237]. Це можуть бути 
як освітні ресурси навчального прозначен-
ня, так і комп’ютерні навчальні програми, 
які містять теоретичний матеріал, мульти-
медіа- складову, тестові завдання тощо. 
Різноманітні електронні засоби навчально-
го призначення, які можуть використову-
ватися студентами-філологами представ-
лено у інших працях [4, с. 292].

Відповідно до завдань, які описані в робо-
чій програмі дисципліни  «Історія зарубіж-
ної літератури. Антична література», на базі 
Мелітопольського державного педагогічно-
го університету імені Богдана Хмельниць-
кого було створено електронний підручник 
“Історія зарубіжної літератури. Антична лі-
тература” (автори Т.М.  Шарова, С.В.  Ша-
ров), що став допоміжним засобом під час 
вивчення дисципліни, яка вивчається 
студентами-філологами на 1 курсі. Про-
грамний засіб складається з декількох осно-
вних частин: лекційний матеріал, семінар-
ські завдання, самостійна робота, фотогале-
рея, відео, додатково, перевірка тощо. 

Електронний засіб навчального призна-
чення дозволяє студентам ознайомитися з 
теоретичним матеріалом, який вивчається 
у межах курсу «Історія зарубіжної літера-
тури. Антична література». Для цього слід 
натиснути кнопку «Лекції» у головному 
віні програми. У цьому вікні можна озна-
йомитися з наступними лекціями: «Етапи 
розвитку та особливості давньогрецької  
літератури», «Давньогрецька міфологія», 
«Героїчний епос Стародавньої Греції. Гомер 
та його поеми», «Література Греції класич-
ного періоду», «Давня римська  література. 
Творчість комедіографів Плавта та Терен-

ція» та іншими, повний перелік яких опи-
саний у методичних рекомендаціях до ви-
користання програмно-педагогічного засо-
бу. Для переходу на потрібну лекцію корис-
тувачу слід клацнути мишею на відповідну 
назву лекції у вікні ліворуч.

Програмно-педагогічний засіб дозволяє 
студентам ознайомитися із завданнями, 
поданими до семінарських занять, які ви-
конуються у межах курсу «Історія зарубіж-
ної літератури. Антична література». Слід 
зазначити, що семінарські заняття є осно-
вною формою роботи студентів-філологів, 
оскільки вони повинні багато читати ху-
дожніх творів. Для перегляду ходу роботи 
семінарського заняття слід натиснути 
кнопку «Семінари» у головному вікні про-
грами. Зовнішній вигляд зазначеного вікна 
аналогічний вікну, де студенти можуть 
ознайомитися із лекційним матеріалом. 
Всього у програмному засобі запропонова-
но вісім семінарських занять.

У програмному засобі студенти можуть 
ознайомитися із завданнями, поданими 
на самостійне опрацювання у межах курсу 
«Історія зарубіжної літератури. Антична 
література», для чого слід натиснути 
кнопку «Самостійна робота» у головному 
віні програми. Зовнішній вигляд зазначе-
ного вікна аналогічний вікну, де студенти 
можуть ознайомитися із лекційним мате-
ріалом. Всього у програмному засобі за-
пропоновано вісім завдань до самостійної 
роботи.

Кнопка «Біографії» у головному вікні 
програмного засобу дозволяє користувачу 
потрапити у вікно, де можна ознайомитися 
із біографіями всіх представників даного 
періоду, які вивчаються у межах курсу «Іс-
торія зарубіжної літератури. Антична літе-
ратура». Всього запропоновано перегляну-
ти 28 біографій митців. Для вибору кон-
кретної біографії слід у переліку вибрати 
конкретного митця і автоматично право-
руч буде завантажено файл із потрібною 
інформацією. До текстового наповнення 
щодо кожного автора подається фотогра-
фія митця, яку можна переглянути у збіль-
шеному вигляді.
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Кнопка «Тексти» у головному вікні про-
грамного засобу дозволяє користувачу по-
трапити у вікно, де можна ознайомитися із 
творами видатних представників цього пе-
ріоду, які вивчаються у межах курсу «Істо-
рія зарубіжної літератури. Антична літера-
тура». Всього запропоновано ознайомити-
ся із творчістю 28 митців. Для перегляду 
конкретного твору слід у переліку вибрати 
конкретного митця та його твір і автома-
тично праворуч буде завантажено файл із 
потрібною інформацією. 

Кнопка «Фотогалерея» у головному вікні 
програмного засобу дозволяє користувачу 
потрапити у вікно, де можна ознайомитися 
із зображеннями, малюнками, скульптура-
ми, титульними сторінками книг видатних 
представників цього періоду, які вивчають-
ся у межах курсу «Історія зарубіжної літе-
ратури. Антична література». Всього за-
пропоновано ознайомитися із творчістю 
20 митців. Всі зображення конкретного 
митця представлені у вигляді окремого 
файлу. Для перегляду конкретного митця 
слід вибрати його у переліку ліворуч і авто-
матично праворуч буде завантажено файл 
із потрібною інформацією. 

Кнопка «Відео» у головному вікні про-
грамного засобу дозволяє користувачу по-
трапити у теку, де можна ознайомитися із 
відео файлами, які стосуються античної лі-
тератури.

Кнопка «Додатково» у головному вікні 
програмного засобу дозволяє користувачу 
потрапити у вікно, де можна ознайомитися 
із рекомендованою літературою до курсу 
та словником античної міфології, який міс-
тить всі потрібні терміни та поняття за ал-
фавітом. Для перегляду потрібної інформа-
ції слід скористатися кнопками «Словник 
античної міфології» та «Література».

Для забезпечення контролю навчальних 
досягнень студентів та самостійної пере-
вірки студентами своїх знань у електро-
нному засобі навчального призначення є 
можливість пройти тестування, доступ до 
якого здійснюється натисканням кнопки 
«Перевірка» у головному вікні програми. 

Крім того, зверху вікна розташовані додат-
кові кнопки, які дозволяють здійснювати 
швидку навігацію по вікнах електронного 
засобу навчального призначення. 

Користувачу пропонується декілька ви-
дів перевірки: власне тестування, викорис-
тання тренажерів «Митці на пам’ять» та 
«Твори і митці». Конкретний режим обира-
ється із запропонованого переліку. Всього 
пропонується  відповісти на десять запи-
тань, які генеруються випадковим чином із 
статичної бази запитань. Студент повинен 
вибрати один варіант відповіді із трьох за-
пропонованих. 

Електронний засіб навчального призна-
чення “Історія зарубіжної літератури. Ан-
тична література” оформлено в Державній 
службі інтелектуальної власності, про що 
свідчить свідоцтво про авторське право 
(№ 68136 від 05.10.2016).

Отже, електронний засіб навчального 
призначення з курсу «Історія зарубіжної 
літератури. антична література» дозволить 
забезпечити вивчення дисциплін під час 
самостійної роботи, оскільки містить весь 
необхідний навчальний матеріал: лекції, 
семінари, завдання до самостійної роботи, 
фотогалерею, твори митців, біографії мит-
ців, блок контролю.
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