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Вплив інтерактивних елементів на засвоєння інформації студентами 

 

In this article was conducted a comparison of the level of comprehension of information 

between the students using interactive practicums and printed and the influence of interactive 

elements on the comprehension of information is shown. We evaluated the parameters of the 

impact of interactive elements on the comprehension using the method of expert prioritization 

and construction of the Pareto chart. We designed  a modern enterprise and its technology plan 

with the definition of engineering support of production; developed start-up project and proved 

the propriety of its implementation. 

 

В наш час зміни в освітніх технологіях пов’язані з інтеграцією електронних засобів в 

суспільство і виробництво.  З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій відбулося 

впровадження електронних видань і в навчальний процес вищих навчальних закладів. Також 

активно відбувається впровадження інтерактивних форм навчання, що є одним з 

найважливіших напрямків вдосконалення підготовки студентів у сучасному навчальному 

закладі.  Поєднуючи дві дані тенденції постало питання застосування саме інтерактивних 

видань, які покращують сприйняття та засвоєння інформації, втягують в процес навчання 

На видавничому ринку України вже ведеться випуск інтерактивних навчальних видань, 

але їх не так багато. В більшості випадків створюють інтерактивні навчальні видання для 

школярів, а видання для студентів майже відсутні на ринку. В Україні дуже мало 

можливостей для замовлення розробки інтерактивних видань. А вплив інтерактивних 

елементів на засвоєння інформації студентами не досліджений. 

Проаналізувавши різні інтерактивні навчальні видання була створена класифікація 

інтерактивних елементів навчальних видань для студентів та показана на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Види інтерактивності в навчальних електронних виданнях 

 

Тож, для навчальних електронних видань для студентів доцільно використовувати такі 

елементи інтерактивності: 

 Зміна ходу практикуму (в залежності від знань, побажань, цілей тощо). Наприклад, 

опитування на основі якого формується практикум і показує лише ті питання в яких студент 

не обізнаний. Або різний хід практикуму для різних вікових категорій. 
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 Зміна оформлення (коли можна змінити оформлення видання кольорове чи шрифтове, 

або окремі його деталі, наприклад розфарбувати ілюстрацію). 

 Демонстраційні матеріали (коли відбувається відтворення графічної, аудіо, відео 

інформації або анімації в залежності від певних умов) Наприклад, озвучення слова яке 

введено користувачем, або зміна графіки в залежності від введених даних, або зміна розмірів 

зображення рухаючи бігунок. 

 Тестування (коли проводиться перевірка знань і видається результат у різних формах). 

 Комунікаційні елементи (можливість задати питання або збір системою даних, які в 

подальшому використовуються, наприклад, ввід свого ім’я, а потім в ході практикуму його 

використання). 

На основі друкованого та розробленого інтерактивного практикуму було проведено 

дослідження сприйняття інформації студентами. 

Інтерактивний практикум та друкований були надані двом різним групам студентів по 

8 чоловік, для опрацювання інформації та виконання практичної роботи.  

Був визначений час проходження теорії і практики у різних групах студентів (що 

проходять друкований практикум - група 1 і ті, що користуються інтерактивним – група 2). 

Результати показані у вигляді графіків на рисунках 2-3. 

З графіків видно, що час проходження практикуму приблизно однаковий. Але в групі 1 

на практичну роботу витрачено більше часу, ніж в групі 2. І навпаки, в групі 2, витрачено 

більше часу на теорію, ніж в групі 1. Це свідчить про те, що інтерактивні елементи 

автоматизують і прискорюють виконання практичних, але уповільнюють обробку 

теоретичної частини. Що також може свідчити, про більшу увагу і залучення 

користувачів/студентів у процес вивчення. 

Чи відображається використання інтерактивних елементів на засвоєнні інформації 

студентами було визначено за допомогою розроблених тестів для перевірки знань до 

практикуму та проходженням їх студентами. Тестування проводилось за допомогою Гугл-

форми. Результати перевірки знань пораховані у балах та переведені у відсотки. Рівень 

засвоєння інформації наведений у вигляді графіків на рисунках 4-5.  

 

 

 
 

Рис. 2. Час проходження практикуму групою з друкованим виданням 
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Рис. 3. Час проходження практикуму групою з інтерактивним виданням 

 

 
 

Рис. 4. Графік, що відображає рівень засвоєння інформації студентами, що проходили 

друкований практикум 

 

 
 

Рис. 5. Графік, що відображає рівень засвоєння інформації студентами, що проходили 

інтерактивний практикум  
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При порівнянні графіків 3.9-3.10 можна відзначити, що середня успішність групи 1 

(62,5%) нижча, ніж в групі 2 (80,56%), що доказує вплив інтерактивних елементів на 

засвоєння інформації студентами. Та слід враховувати той факт, що дослідження 

проводилось після першого ознайомлення з теорією та виконання практикуму. І, можливо, 

при подальшому вивченні друкованого матеріалу показники успішності в групі 1 

збільшились би. Тоді підтвердилася теорія про збільшення швидкості сприйняття інформації 

за допомогою інтерактивних елементів. 

Для оцінки параметрів впливу інтерактивних елементів на засвоєння інформації обрано 

методику експертної оцінки та побудова діаграми Парето. 

Перш за все обрано параметри інтерактивних елементів – це швидкість сприйняття 

інформації через інтерактивний елемент (Ш); алгоритм інтерактивних елементів (А); вид 

взаємодії з інтерактивним елементом (В); кількість інтерактивних елементів (К); дизайн (Д); 

безпомилковість роботи (Б); рівень спрощення виконання завдань (С). 

У табл. 1наведена оцінка важливості параметрів, на основі опитування 55 експертів, 

серед яких студенти, викладачі, випускники. 

 

Таблиця 1 – Підсумкова матриця результатів експертних оцінок  

На основі даних таблиці була побудована діаграма Парето (рис.6), в якій стовпчиками і 

акумулятивною кривою демонструється визначена вага параметрів.  

 

 
Рис. 6. Діаграма Парето: С – спрощення виконання завдань; Ш – швидкість сприйняття 

інформації через інтерактивний елемент; В – вид взаємодії з інтерактивними елементами; Б – 

безпомилковість роботи; Д – дизайн; А – алгоритм інтерактивних елементів; К – кількість 

інтерактивних елементів 

 

Xi 
Хj 

∑аj 
Вага 

параметру (Ш) (А) (В) (К) (Д) (Б) (С) 

(Ш) 55 70 47,5 55 70 70 47,5 415 0,153 

(А) 40 55 57,5 75 65 62,5 37,5 392,5 0,145 

(В) 62,5 52,5 55 75 67,5 55 45 412,5 0,152 

(К) 55 35 35 55 62,5 52,5 37,5 332,5 0,123 

(Д) 35 42,5 47,5 42,5 55 32,5 42,5 297,5 0,110 

(Б) 40 47,5 55 77,5 77,5 55 45 397,5 0,147 

(С) 62,5 72,5 65 72,5 67,5 65 55 460 0,170 

∑аі  2707,5 1,000 
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На основі експертної оцінки та діаграми Парето можна зробити висновок, що 

найбільше на засвоєння інформації впливає такий параметр, як спрощення виконання 

завдань; потім швидкість сприйняття інформації через інтерактивний елемент, алгоритм 

роботи інтерактивних елементів, вид взаємодії з інтерактивними елементами та 

безпомилковість роботи мають приблизно однакові показники і найменш важливі кількість 

інтерактивних елементів та їх дизайн. 

Проведені дослідження показали вплив інтерактивних елементів на швидкість 

сприйняття та засвоєння інформації. Було визначено, що з даних груп студентів в першої, що 

використовували інтерактивний практикум, середня успішність вище. Час проходження 

лекцій менший у першої групи, а виконання практичних, у другої. Можна з впевненістю 

сказати, що інтерактивні елементи впливають на сприйняття інформації. А в час 

інформаційно-комунікаційних технологій інтеграція інтерактивних видрані у навчання 

неминуча.  

За результатами опитування, були визначені параметри, що впливають на засвоєння 

інформації. Але дослідження міри впливу цих параметрів не велося, тож є сенс продовжити 

дослідження впливу параметрів інтерактивних елементів. 
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