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Исследовано и проанализировано восприятие инфор�

мации в электронном учебном издании разными 

категориями студентов.

Different category of students used electronic scientific 

publication. Perception of information by them was inves�

tigated and analyzed.

Постановка проблеми

Наше століття інформаційних
технологій дає необмежену кіль�
кість інформації. Сучасній лю�
дині бракує часу на оброблення
необхідної інформації. Напроти
дистанційна освіта (надалі ДО)
забезпечує значну економію ча�
су. Студент не витрачає час на
транспорт, може в будь�який час
приступити до навчання та пе�
рервати його. ДО — це освіта,
яка повністю або частково здій�
снюється з допомогою телеко�
мунікаційних технологій та засо�
бів. Суб’єкт дистанційної освіти
відокремлений від викладача.
Він може бути також відокрем�
лений від навчальних засобів чи
освітніх ресурсів. ДО більш до�
ступна за традиційну [1].

Розвиток світового ринку ві�
део�технологій у сфері освіти
викликано не тільки традицій�
ним інтересом з боку студентів,
що проживають у віддалених
районах, до дистанційного нав�
чання. Нова хвиля інтересу спо�
стерігається з боку студентів,
що проживають в місті та пра�
гнуть відвідувати заняття в будь�
який час незалежно від місця

розташування. Доросла ауди�
торія, яка все більше цінує мож�
ливість проходження тренінгу в
індивідуальному режимі, теж ви�
явила бажання дистанційно нав�
чатись.

Сприйняття та засвоєння ін�
формації залежить від індивіду�
альних особливостей користу�
вача. Для максимального за�
своєння інформації необхідно
забезпечити користувача не�
обхідними ресурсами. Матеріал
повинен бути викладений мак�
симально повно, без зайвої
інформації, яка може бути пред�
ставлена у вигляді додаткової
літератури. Головне — потрібно
забезпечити максимально ком�
фортне отримання інформації.
Необхідно враховувати індивіду�
альні особливості користувача,
раціонально оперувати новітні�
ми технологіями для реалізації
електронних курсів.

Аналіз останніх 

досліджень

В Росії технології дистанцій�
ного навчання активно викорис�
товуються в закладах та в корпо�
ративному секторі приблизно



десять років. Освітні заклади
продовжують оснащувати комп’ю�
терною технікою, розвивають
комунікаційні ресурси. Але при
реалізації проектів ДО виника�
ють ускладнення. Наприклад,
відсутня зацікавленість викла�
дачів вчасно відповідати сту�
денту на поставлене запитання,
відсутність у викладачів досвіду
та навичок використання новіт�
ніх технологій реалізації ДО [2].

Викладачі Московського авіа�
ційного інституту (МАИ) з допо�
могою відеозв’язку TANDBERG
консультують старшокласників
шкіл по питанням підготовки ма�
тематичних дисциплін і програ�
мування, готують їх до вступних
іспитів. Нові технології дозволи�
ли підвищити рівень підготовки
абітурієнтів, тим самим збіль�
шивши кількість поступивших в
МАИ у 2010 році в порівнянні з
2008 роком у два рази [3].

В Україні існує біля восьми
основних центрів ДО. Українсь�
кий центр ДО УІІТО НТУУ «КПІ»
(Український інститут інформа�
ційних технологій в освіті Націо�
нальний технічний університет
України «КПІ») займається роз�
робкою концепції ДО в Україні та
проектів нормативно�правової
бази функціонування ДО, коор�
динацією діяльності вищих нав�
чальних закладів України у на�
прямку організації та впрова�
дження ДО [4].

Українська Система Дистан�
ційного навчання UDL надає
електронні курси, орієнтовані на
розвиток підприємницьких на�
вичок та життєвих компетенцій;
корпоративне навчання, спря�
моване на формування команди
та стимулювання особистого
розвитку працівників компаній;

навчально�консультативна під�
тримка з розвитку громад та
соціального проектування; дис�
танційні курси для людей з ва�
дами слуху [5].

Центр Дистанційного Навчан�
ня Всесвітнього Банку Українсь�
кої академії державного управ�
ління при Президенті України
був створений в рамках проекту
Навчальної мережі глобального
розвитку (далі НМГР). Центр
пропагує, як можливість з допо�
могою Інтернету отримати якісну
освіту державного службовця, а
для цивільної особи — мож�
ливість підвищення кваліфікації
та ознайомлення з новими біз�
нес технологіями [6].

Міжнародний науково�освіт�
ній центр ЮНЕСКО інформацій�
них технологій та систем бере
участь у міжнародних програ�
мах розвитку та розповсюджен�
ня інформаційних технологій в
Україні та СНД, інформатизації
суспільства, розробка та вико�
ристання способів ДО. Сумсь�
кий державний університет, Си�
стема Дистанційного навчання
Одеської Національної Академії
Зв’язку, Інститут засобів нав�
чання АПН України, Національ�
ний аерокосмічний університет
ім. Жуковського проводять нав�
чання дистанційної форми на
Україні [7].

Застосування ДО вирішує
проблеми з територіальним роз�
ташуванням студента, еконо�
мить час на транспортування до
навчального закладу, та коштує
дешевше за традиційне навчан�
ня. ДО дуже ефективна у сфері
додаткової освіти або підви�
щенні кваліфікації тим, що сту�
дент має базові знання з про�
фесії з очної форми навчання і
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може їх самостійно удоскона�
лювати дистанційно навчаючись
за програмою.

В Росії основний попит на ДО
зосереджений у регіонах, де не
вистачає освітніх закладів від�
повідного столичного чи міжна�
родного рівня. Проте, на даний
момент традиційне навчання
виграє у ДО.

Мета роботи

Дослідження факторів, що
впливають на якість сприйняття
інформації в електронному нав�
чальному виданні (надалі ЕНВ)
та порівняння зі сприйняттям
інформації студентами різних
курсів у друкованому виданні.
Встановлення необхідного на�
повнення дистанційних курсів
для максимального засвоєння
інформації для різних, за підго�
товкою, груп студентів.

Результати проведеного 

дослідження

Для проведення досліджень
було запрошено студентів, які
були поділені на групи за такими
критеріями: ступінь підготовки,
успішність у навчанні, спосіб
сприйняття інформації. 

1) за ступенем підготовки у
навчання всі студенти поділені
на: 

— професійно непідготовле�
ні — абітурієнти та перші курси
(І група);  

— з початковим рівнем про�
фесійних знань — другі та треті
курси (ІІ група);

— з достатнім рівнем профе�
сійних знань — четверті, п’яті та
шості курси (ІІІ група).

2) за успішністю у навчанні
поділяємо студентів за спорід�
неною дисципліною, знання та
здібності яких на:
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Рис. 1. Технологія виготовлення електронного навчального підручника



— низькому рівні — 50–64 %
засвоєної інформації (Е за Бо�
лонською системою оцінюван�
ня);

— середньому рівні — 65–84 %
засвоєної інформації (D та С за
Болонською системою оціню�
вання); 

— високому рівні — більше
85 % засвоєної інформації (B та
A за Болонською системою оці�
нювання).

3) за переважним способом
сприйняття інформації студен�
тів можна умовно поділити на:

— візуалів — це ті студенти,
яким зручно отримувати інфор�
мацію з зображень, відеофайлів
та анімацій;

— аудіалів — це ті студенти,
які для сприйняття інформації
перш за все використовують
текст та аудіофайли;

— кінестетиків — (як правило
їх меншість з усіх студентів) це ті
студенти, які краще всього
сприймають емоційно забарв�
лену інформацію з анімацій, або
на дотик у симуляторах лабора�
торних робіт.

Для проведення досліджень
було створено розділ електрон�
ного навчального видання, який
складається з тексту, гіперпоси�
лань, ілюстрацій, анімацій, аудіо
та відео файлів. Технологія по�
лягає у створенні кожного виду
мультимедійної інформації ок�
ремо, та подальшої компоновки
елементів електронного підруч�
ника.

В даному дослідженні вико�
ристовуються два тести. Пер�
ший — офіційний тест, який до�
зволяє оцінити рівень засвоє�
них знань студентів за фаховою
дисципліною. Другий — неофі�
ційний, який здійснює зворотній

зв’язок зі студентами, розкри�
ває відповідність компетентно�
сті створеного електронного
підручника.

Методика експерименту по�
лягає в індивідуальному підході
до кожного студента. В залеж�
ності від курсу, успішністю та
способом сприйняття інфор�
мації кожна категорія студентів
мала представлення інформації
з фахової дисципліни у різному
вигляді з різним кількісним на�
повненням. Деталізація інфор�
маційної бази в електронних ви�
даннях здійснюється завдяки
кількості гіперпосилань на тер�
міни та поняття, які зустрічають�
ся у тексті. Кількість зображень,
відео файлів та аудіо записів
для цих груп була різна в залеж�
ності від основної тематики
представленого матеріалу.

В ході проведення дослі�
дження було створено один
розділ електронного підручника
та проведено тестування для
визначення кількості засвоєної
інформації студентами, що про�
йшли курс лекції за фахом. 

Було проведено тестування
для визначення засвоєних знань
при вивченні матеріалу за фа�
хом у ЕНВ; та тестування отри�
маних знань за традиційним па�
перовим виданням. Результати
тестування — рівень засвоєної
інформації при вивченні інфор�
мації в ЕНВ до 5 % вище в по�
рівнянні з надрукованим підруч�
ником.

Результати рівня засвоєної
інформації у ЕНВ та надрукова�
ному підручнику не такі вже і ве�
ликі, але вони відображають пе�
ревагу використання ЕНВ. Ко�
ристувач має можливість швид�
ше отримати та запам’ятати
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Рис. 2. Результати тестування професійно непідготовлених 
студентів (І групи)

Рис. 3. Результати тестування з початковим рівнем 
професійних знань студентів (ІІ групи)



інформацію завдяки її наочнос�
ті. На ці 5 % засвоєних знань
припадає та інформація, яку ко�
ристувач не може отримати з
друкованого підручника.

Рівень засвоєної інформації
при використанні ЕНВ підви�
щується за рахунок розширення
асортименту способів пред�
ставлення інформації, яка таким
чином стає більш зрозумілою,
наочно продемонстрованою в
різних контекстах. Використан�
ня мультимедійних технологій
забезпечує представлення ін�
формації з різних боків, підви�
щує швидкість її засвоєння.

За результатами неофіційно�
го тесту зворотного зв’язку було
визначено бажання студентів
використовувати у навчанні ЕНВ.
Студенти віддають перевагу
способу передачі інформації,

окрім тексту та ілюстрацій, ані�
маціям, відео, гіперпосиланням,
тестам та аудіо елементам. Да�
не експериментальне ЕНВ було
зрозумілим, а інформація була
викладено доступно.

Висновки

Отже, технології мультимедіа
володіють великими можливос�
тями. Засоби сучасних інфор�
маційних технологій суттєво
підвищують якість візуалізації
інформації, яка стає більш до�
ступною, оперативно представ�
леною, динамічною.

Сьогодні навчання за елек�
тронним підручником стало ре�
альним елементом розвитку
освіти. ЕНВ розширює кругозір
користувача, забезпечує ком�
фортне отримання інформації і
покращує її рівень засвоєння.

Р Е Д А Г У В А Н Н Я  

241

Рис. 4. Результати тестування з достатнім рівнем 
професійних знань студентів (ІІІ групи)
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