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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ

Вступ.  Одним  із  пріоритетних  напрямів  державної  політики  у 

Національній доктрині розвитку освіти ХХІ століття є запровадження освітніх 

інновацій  та  інформаційних  технологій,  а  також  упровадження  сучасних 

інформаційно-комунікаційних  технологій,  що  забезпечують  удосконалення 

навчально-виховного процесу,  доступність та ефективність освіти,  підготовку 

молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві .

Інтернет відкриває нові можливості для освіти та самоосвіти студентів 

Питання, пов'язані з мережею Інтернет у навчальному процесі, розглядають По 

лат Є. С., Собаєва О. В., Бєляєва Н. В., Петров А. Є., Бухаркіна М. Ю., 

Ладиженська Н. В. та ін. На сьогодні актуальною є проблема використання 

онлайн-ресурсів в освітньому просторі як для учнів середньої ланки, так і 

студентів вищої школи. 

Виклад основного матеріалу. Були часи коли люди зберігали 

інформацію на глиняних дощечках. Але час не стоїть на місці і на зміну 

старому прийшов більш зручний носій інформації, електронні варіанти 

звичайних книг і видань. Сплеск інтересу до електронних підручників, 

спричинений потягом до новітніх технологій, а також проблемами з 

фінансуванням підручників. Тому ряд високопосадовців Кабінету Міністрів 

України зробили публічні заяви про намір відмовитися від друкування 

паперових підручників і перевести школи на електронні. Щорічні проблеми з 

друкуванням та розвезенням підручників, стимулює вирішити проблему 

іншими способами. Такий пристрій уже існує в Україні. Поширення 

електронних «читанок» істотно полегшить «підручникове» навантаження на 



МОН — і гаманці батьків школярів. Утім, державної програми з упровадження 

електронного підручника у шкільну програму наразі немає.

Електронний  підручник  –  це  освітній  продукт,  який  відрізняється  від 

традиційного   лише  тим,  що  переглянути  його  можна  тільки  за  допомогою 

комп’ютера чи електронної книги. За всіма іншими показниками він відповідає 

всім вимогам Державного стандарту загальної середньої  освіти і  навчальним 

програмам.

На  початку  2010  р.  корпорація  Apple запустила  у  виробництво 

багатофункціональний пристрій  IPad і  уклала угоди з 5 з 6 найпотужнішими 

видавництвами,  які  надали  Apple право  розповсюджувати  їхні  книги  в 

електронному форматі. Губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценегер виступив 

з  ініціативою  зробити  Каліфорнію  першим  штатом  у  країні,  де  школи 

працюватимуть  за  електронними  підручниками.  Це  перша  національна 

ініціатива,  яка  уможливить  скоротити  витрати  на  освіту,  стимулюватиме 

співпрацю між шкільними округами і забезпечить кожному каліфорнійському 

учневі доступ до освіти світового рівня», – заявив А. Шварценегер. Губернатор 

американського штату Техас Рік Перрі в унісон А. Шварценегеру заявив, що до 

2014  р.  Техас  також  має  такий  намір.  Проте  шлях  від  ідеї  до  її  втілення 

тернистий, потребує відповіді багато складних питань та тривалої і фінансово 

затратної  підготовчої  роботи.  Попередні  зусилля  по  створенню  різними 

незалежними організаціями відкритих електронних підручників не мали успіху.

В  Україні  для  друкованих  підручників  існують  формалізовані  вимоги, 

згідно ГОСТу 597-73 та санітарним правилам– СП 1405-76. Зазначені стандарти 

не поширюються на електронні книги. Не фігурують електронні підручники і в 

Інструкції  про  порядок  організації  розроблення,  виробництва  і  доставки 

демонстраційних приладів і навчального обладнання до закладів освіти.

Українське  Міносвіти  проект  електронного  підручника  підтримало. 

Видавництво «Освіта», Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН 

України та компанія «Мост Паблішинг» заявили на суд громадськості альфа-

версію електронного підручника — Pocketbook 901. Ця модель випробовували у 



школах України. Нещодавно було презентовано Pocketbook Education. Висновки 

МОН і МОЗ позитивні: електронний підручник не псує зір, користуватися ним 

зручно, наповнення відповідає педагогічним вимогам.

Якими ж є переваги та недоліки українського електронного підручника?

Невелика вага —  544 г. Заряду батареї Pocketbook Education вистачає на 

7000 гортань або на шість-сім годин формату mp3 у навушниках. Безпечний для 

зору  дисплей, створений на основі технології E Ink («електронне чорнило»). 

Розмір екрана Pocketbook Education відповідає сторінці паперового підручника 

—діагональ  9,7 дюйма (22,84 см). Корпус — із металевою задньою панеллю. У 

Pocketbook Education буде Wi-Fi і Bluetooth. «За наявності організованої мережі 

доступу можна створити розвинену систему обліку успішності школяра, надати 

йому можливість переглядати освітні сторінки в Інтернеті», —  зазначив віце-

президент компанії Pocketbook  International  Олег Науменко.  Програмне 

забезпечення  Pocketbook Education орієнтоване  суто  на  учнів.Вартість 

електронного підручника — близько 2500 грн.  Зміст електронних підручників 

коригувати  набагато  простіше  й  дешевше,  ніж  перевидавати  паперові. 

Політикам,  які  активно  просувають  власні  ідеологічні  погляди  у  шкільну 

програму, ця обставина може здатися дуже привабливою...

В майбутньому  електронний  підручник  стане  більш  доступним  у 

фінансовому плані — можливо, вже наступного року його можна буде купити за 

1000  грн.  Окрім  лідерів  Pocketbook,  український  споживач  знайомий  і  з 

моделями інших виробників: Ergo, iRiver, Sony, View Sonic та ін. 

Не  менш  цікаво,  як  сприймуть  «електронних  конкурентів»  вітчизняні 

книговидавці — оголосять війну, як у Росії, чи підтримають? Очевидно, багато 

залежить  від  пріоритетів  і  симпатій  інвесторів.  А  вони  (судячи  з  того,  що 

сьогодні в Україні видається 0,3 книжки на людину на рік,  не надто прихильні 

до продовжувачів справи Івана Федорова.

Висновок. Можливо,  ми  зможемо  наблизитись  до  того  часу,  коли 

електронна книга та електронний підручник стануть звичним явищем в житті 



суспільства  та  посядуть  гідне  місце  в  нашому  освітньому  та  культурному 

просторі.


