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Вступ. Підготовка висококваліфікованого фахівця в сфері
фізичного виховання та спорту не можлива без впровадження
нових методів та технологій навчання. Сучасний спортсмен
повинен володіти не тільки практичними навичками, але й
мати гарну теоретичну базу, бути готовим до швидкого
опанування й упровадження технологій, що постійно
з’являються на ринку [1]. Використання електронних
матеріалів в навчальному процесі є одним із сучасних трендів
в освіті.
Мета.
Проаналізувати
можливості
використання
електронних матеріалів при підготовці фахівців фізичного
виховання та спорту.
Виклад матеріалу дослідження. Електронні навчальні
матеріали використовувалися при викладанні дисципліни
«Основи персонального тренінгу». Власна розробка фахівців
Сумського державного університету Lectur.ED, розміщений за
посиланням https://elearning.sumdu.edu.ua/, – найбільш зручний
сервіс для створення колекції навчально-методичних
матеріалів. Він надає широкі можливості для створення
лекційних матеріалів у вигляді web-сторінок як з
використанням тексту, рисунків, таблиць, так і відео,
спеціальних блоків для поліпшення сприйняття інформації,
гіперпосилань тощо (рис. 1). Щоб студент мав змогу
переглядати лекційний матеріал, викладач повинен його
опублікувати та надати посилання (динамічне або статичне).
Матеріал студент може переглядати як на комп’ютері, так і на
мобільних пристроях. Лекція доступна для ознайомлення як у
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вигляді web-сторінки, так і для безкоштовного скачування в
форматах zip, pdf, epub.

Рисунок 1 – Фрагмент лекції
Конструктор навчально-методичних матеріалів дозволяє
розміщувати файли для завантаження та інтерактивні
практичні завдання. Для перевірки засвоювання навчальних
матеріалів викладач створює тести, які перевіряються та
зараховуються автоматично. Lectur.ED дозволяє створювати
тести різних типів, як закритої, так і відкритої форми. Викладач
бачить всі відповіді студента і може прокоментувати їх.
Висновки. Використання електронних матеріалів в
навчальному процесі допомагає кращому засвоюванню
матеріалу, сприяє розвитку здатності до самостійної роботи,
дозволяє повторювати складний матеріал в зручний час, робить
процес навчання більш цікавим, наочним та інтерактивним.
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