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Литвинова С.Г., Мамута М.С., Рибалко О.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАКАТІВ
Анотація. У статті розглядається інтерактивний електронний плакат як новий формат поліграфічного
навчального плаката, дається його визначення, наводяться особливості, що відрізняють його від інших
електронних освітніх ресурсів. Розкривається актуальність розробки й використання інтерактивних плакатів, як
засобів навчання нового формату. Доводиться, що використання інтерактивних плакатів дозволяє здійснювати
індивідуалізацію навчання в межах загального навчально-виховного процесу. У процесі навчання з використанням
інтерактивних електронних плакатів учні загальноосвітніх навчальних закладів або студенти вищих навчальних
закладів залучаються до активної, орієнтованої конкретно на них діяльності. Електронні інтерактивні плакати
дають можливість обирати оптимальний темп навчання, контролювати й коригувати хід засвоєння навчального
матеріалу, причому результат роботи можна побачити практично відразу, а не через деякий час. Крім того,
здобувачі знань дістають можливість реалізувати власні методи й прийоми засвоєння навчального матеріалу.
Удосконалено моделі однорівневих, дворівневих та трирівневих електронних інтерактивних плакатів, описано
будову кожного виду та навігацію. Визначено, що однорівневі плакати, як правило, є робочою областю з необхідним
навчальним матеріалом та набором різних інтерактивних елементів. Дворівневі інтерактивні плакати
складаються з кількох однорівневих,, а трирівневі плакати можуть складатися з дворівневих та однорівневих
плакатів. Доведено переваги використання інтерактивних плакатів у порівнянні з поліграфічними та електронними
плакатами. Результати дослідження можуть слугувати підґрунтям для подальшого дослідження проблеми
проектування інтерактивних електронних плакатів. Вважаємо перспективним дослідження програмних засобів, за
допомогою яких вчителі загальноосвітніх навчальних закладів і викладачі вищих навчальних закладів матимуть
нагоду створювати інтерактивні електронні плакати.
Ключові слова: електронні засоби навчання, електронний плакат, інтерактивний плакат, однорівневі
електронні плакати, багаторівневі електронні плакати.
Постановка проблеми. Використання нових інформаційних технологій у роботі педагога сьогодні не мода, не
захоплення, а реальна потреба. У зв'язку з активним упровадженням інформаційних технологій у навчальний процес,
виникає необхідність узагальнення досвіду, пошуку оптимальних форм і методів використання ним різних засобів ІКТ в
практичній діяльності.
Системно-діяльнісний підхід у навчанні, запропонований новими стандартами, припускає реалізацію
розвиваючого потенціалу освіти й вимагає переходу до нової форми діяльності: організації самостійної навчальнопізнавальної діяльності учнів та студентів, відкриття ними нових знань.
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Інформатизація всіх сфер життя сучасного суспільства, перетворення комп'ютера в предмет повсякденного
побуту, поява можливості практично необмеженого доступу до переважної більшості джерел інформації – створюють
передумови для значного збільшення «потенційного об'єму» змісту навчального матеріалу. З'являється необхідність
інтенсифікації процесу засвоєння навчального матеріалу, що актуалізує необхідність розробки нових наочних засобів
навчання, у тому числі й на основі комп'ютерних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатовіковий досвід навчання свідчить, а результати різних психологопедагогічних досліджень підтверджують, що ефективність будь-якого навчання залежить від ступеня залучення до
сприйняття інформації всіх органів чуття людини. Людина пізнає навколишній світ в основному за допомогою зору і
слуху, проте пропускна спроможність отримання інформації за допомогою цих органів різна. За даними ЮНЕСКО, на
слух засвоюється тільки 12% інформації, за допомогою зору – близько 25%, а у процесі аудіовізуального сприйняття – до
65%[11].
Саме поява інформаційних технологій на базі комп'ютера відіграла істотний вплив на розвиток засобів наочного
навчання. З'явилася необхідність теоретичного й методичного обґрунтовування доцільності створення й застосування у
навчальному процесі електронних наочних засобів навчання. Основною характерною особливістю електронних наочних
засобів навчання є інтерактивність. За визначенням А. А. Остапенко, інтерактивне навчання – це навчання, що
забезпечує взаємодію активних суб'єктів навчального процесу. У процесі роботи з учнями та студентами не даються
готові знання, їх спонукають до самостійного пошуку інформації з використанням різноманітних дидактичних засобів [7].
Здобувача знань слід інтенсивно залучати до процесу навчання не як пасивного слухача, який сприймає
інформацію, що повідомляється педагогом або одним із засобів навчання, а як суб'єкта, який здатний все більше
контролювати процес навчання і власну навчальну діяльністю [8]. Все це приводить до пошуку нових методів і засобів
навчання, орієнтованих на розвиток інтелекту, на самостійне опрацювання й засвоєння знань.
На наш погляд, особливої уваги заслуговують наочно-дидактичні засоби нового покоління – інтерактивні
електронні плакати. Тема інтерактивного плаката привертала увагу багатьох вітчизняних та іноземних дослідників. До
цієї теми зверталися: А. І. Андрейканіч [1], П. В. Бєльчев [2], А. Р. Єрмохіна[4], М. Б. Затинайченко[3], Т. А. Круш [5],
С.Ю. Савінкіна [9], Т.І. Таблер [10] та ін.
Інтерактивний плакат - електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання
інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу. В цифрових освітніх ресурсах цього типу інформація
пред'являється не відразу, вона «розвертається» залежно від управляючих дій користувача. Інтерактивний плакат як
ніякий інший засіб дозволяє варіювати рівень занурення в тему.
Інтерактивний плакат у першу чергу покликаний забезпечити високий рівень засвоєння навчального матеріалу.
Будь-які інтерактивні плакати для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів
повинні створюватися з метою унаочнення навчального матеріалу. При цьому слід враховувати доступність тексту для
читання, використання яскравих і красивих шрифтів, створення простої та зручної навігації [6].
Багато авторів по-різному розкривають поняття «інтерактивний плакат». Наприклад, по Б. Д. Затинайченко,
«інтерактивний плакат – електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання
інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу» [3].
Основна педагогічна ідея використання інтерактивного плаката як освітнього ресурсу, полягає в тому, що він
дозволяє, з одного боку, формувати у здобувачів знань ключові поняття за допомогою наочної демонстрації, а з іншого –
дозволяє педагогу керувати інформацією, яку слід опрацювати на уроці або лекції. Засоби навчання саме в такому
форматі дозволять підвищити засвоєння учнями та студентами нового матеріалу.
Метою статті є розкриття поняття «інтерактивний плакат», розроблення моделей інтерактивних плакатів різних
видів та аналіз їх створення й застосування у процесі вивчення навчальних предметів.
Методи дослідження. Серед методів дослідження були використані теоретичні (аналіз, порівняння й
узагальнення наукових положень психолого-педагогічної літератури вітчизняних і зарубіжних авторів, у тому числі
електронних видань, інтернет-ресурсів і нормативної документації й емпіричні (спостереження за процесом і
результатами проектування електронних інтерактивних плакатів з метою підвищення якості освіти, активізації
пізнавальної діяльності учнів та студентів).
Результати дослідження. Якщо поліграфічний плакат оцифрувати, то ми отримаємо плакат в електронному
форматі, який можна проектувати за допомогою проектора на екран. Але це буде лише електронна копія навчального
плаката, яка відрізнятиметься від свого оригіналу лише тим, що цей плакат можна проектувати на екран. Але якщо цей
же електронний плакат «наділити» здатністю активно й різноманітно реагувати на дії користувача, отримаємо
інтерактивний плакат.
Під електронним інтерактивним плакатом розумітимемо новий засіб пред`явлення інформації, що дозволяє
педагогу підвищити ефективність навчального процесу, викликати інтерес учнів та студентів до вивчення тієї або іншої
теми. Інтерактивний плакат, як ніякий інший засіб, дозволяє варіювати рівень занурення в тему. Інтерактивність
забезпечується за рахунок використання різних інтерактивних елементів: посилань, кнопок переходу, аудіо- і
відеофайлів, ілюстрацій, анімацій, тексту. У процесі навчання інтерактивний плакат дозволяє досягти двох дуже
важливих результатів: за рахунок використання інтерактивних елементів залучити учня чи студента до процесу
отримання знань; за рахунок використання різних мультимедіа домогтися максимального унаочнення інформації. Таким
чином, інтерактивні плакати є відмінною підмогою як педагогу в процесі проведення заняття, так і учням або студентам
у процесі самостійного отримання знань. За рахунок використання інтерактивних елементів може бути розв’язаним
одне з найважливіших завдань, що стоять перед сучасною навчальними закладами – залучення учнів та студентів до
активної пізнавальної діяльності. Новизна досвіду використання інтерактивного плаката полягає в комплексному підході
до застосування мультимедійних технологій. Тому в педагогів виникає необхідність самостійно створювати різні
мультимедіа-засоби навчання, у тому числі, інтерактивні плакати.
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Інтерактивний плакат – електронний навчальний плакат, що має інтерактивну навігацію, яка дозволяє
відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук. У порівнянні із звичайними поліграфічними плакатами чи
електронними плакатами, інтерактивні електронні плакати є сучасним багатофункціональним засобом навчання і
надають більш широкі можливості для організації навчального процесу. Інтерактивні плакати перш за все призначені
для використання на уроках вивчення нового матеріалу або лекцій, але їх можна використовувати й у процесі
повторення та закріплення вивченого.
Інтерактивні плакати можна класифікувати за формою та змістом. Залежно від об'єму матеріалу обирають одноабо багаторівневу модель побудови інтерактивного плаката. Однорівневий плакат, як правило, є робочою областю з
набором різних інтерактивних елементів (ІЕ). Зміст робочої області змінюється залежно від стану інтерактивних
елементів (натиснень кнопок, змісту полів введення тексту і т.д.) (рис. 1).

Рис. 1. Модель однорівневого інтерактивного плаката.
Але не потрібно думати, що в одному плакаті повинні бути присутні всі елементи, які зображені на моделі. Педагогрозробник обирає у процесі проектування плаката лише ті елементи інтерактивності, які йому потрібні.
У багатьох плакатах застосовується анімація. За допомогою анімації створюється ілюзія руху, зміни, розвитку. Все
це робить наочність більш емоційною і вражаючою. Таким чином, динаміка комп'ютерної анімації використовується не
тільки й навіть не стільки для посилення емоційної дії через показ руху об’єктів, як для активізації пізнавальної
діяльності.
У даному плакаті є кнопки, розташовані у верхній частині плаката (рис. 1). Їх можна вмикати по черзі та
прослухати необхідний навчальний матеріал, у будь-який момент можна вимкнути це пояснення.
Значущість інтерактивності в навчанні зумовлена можливостями сучасних інформаційних технологій в
одночасному пред`явленні інформації на основі застосування сукупності прийомів, методів, способів збору,
накопичення, обробки, зберігання, передачі, продукування аудіовізуальної, текстової, графічної інформації в умовах
інтерактивної взаємодії користувача з інформаційною системою. Одна з найважливіших особливостей медіа як засобу
навчання – його здатність у наочній формі представляти різного роду процеси, явища, події, залежності, числові
співвідношення і т.д., тобто задіювати наочно-образні компоненти мислення, що відіграють виключно важливу роль у
навчанні, в тому числі й у процесі пояснення та засвоєння багатьох теоретичних понять. Моделювання з допомогою
медіа дозволяє вивчати об'єкт або явище в різних умовах і з різних точок зору. Застосування мультимедіа технології дає
можливість задіювати для засвоєння нового всі органи чуття людини і формує яскравий, об'ємний образ об'єкту, що
вивчається, встановлювати асоціативні зв'язки, які сприяють кращому засвоєнню матеріалу, що пред'являється.
Такі плакати можна створювати майже до кожного заняття. Але з`являється велика кількість файлів. Педагогрозробник постає перед проблемою, коли потрібно об`єднати створені плакати.
Більш практичними в користуванні є багаторівневі плакати. Такий плакат складається з певної кількості електронних
сторінок (ЕС). Розглянемо модель дворівневого плаката (рис. 2). Титульна електронна сторінка зазвичай є основною.

Рис. 2. Модель дворівневого плаката.
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На титульній ЕС розміщують інструкцію, відомості про авторів та використані ресурси. На цій ЕС також
розташована кнопка переходу до ЕС, на якій розміщено меню, що містить інформацію про тематику інтерактивних
плакатів. Кожний окремий плакат у залежності від теми має свою будову (рис. 1). На всіх плакатах є кнопка, за
допомогою якої можна перейти до ЕС, на якій розміщений зміст (меню). На цій електронній сторінці також є кнопка, за
допомогою якої можна перейти до титульної електронної сторінки (рис. 2).
За необхідності може бути створена ще одна серія електронних сторінок (третього рівня), але у такому разі
потрібно ретельно продумати структуру плаката, щоб уникнути перевантаженості матеріалом (рис. 3).

Рис. 3. Модель трирівневого плаката
Розробляючи трирівневий плакат, педагог може об`єднати начальний матеріал, який він має нагоду вивчати з
учнями чи студентами протягом кількох років. Він може об`єднати кілька плакатів, групуючи їх по розділах і т.д.
Обов’язковою складовою є методичні рекомендації. Зміст методичних рекомендацій до створених інтерактивних
плакатів повинен складатися з інформації про мету та призначення даного ресурсу, встановлення даного електронного
ресурсу на персональний комп`ютер, рекомендації щодо вивчення теоретичного матеріалу та кнопки навігації.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Інтерактивні електронні плакати майже повністю витіснили
поліграфічні плакати з навчального процесу сучасних навчальних закладів. Доведено, що використання інтерактивних
плакатів як демонстраційних засобів навчання більш ефективне у порівнянні з електронними плакатами. Не викликає
сумніву твердження, що частка використання інтерактивних електронних плакатів у навчальному процесі сучасних
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів весь час зростатиме.
Проведене дослідження не вичерпує розв’язання всього спектру проблем, пов’язаних із проектуванням
інтерактивних електронних плакатів для вивчення навчальних предметів. Вважаємо перспективним дослідження
програмних засобів, за допомогою яких учителі загальноосвітніх навчальних закладів та викладачі вищих навчальних
закладів матимуть нагоду створювати інтерактивні електронні плакати.
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MODELING OF ELECTRONIC INTERACTIVE POSTERS
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Abstract. The electronic interactive poster is considered in the article as the new presentation of the polygraphic
educational poster. Its definition is provided. The examples and the specificities of its usage are given, that distinguish it from
the other electronic educational resources. The relevance of the elaboration and the usage of the electronic interactive posters
as vehicles of the new format teaching is revealed.
The usage of interactive posters allows to realize the individualization of study in universal educational-teaching process.
In the process of study with the usage of interactive electronic posters, students of universal educational establishments or
students of higher educational establishments are involved in activity, which is focused specifically on them. Electronic
interactive posters give an opportunity to choose the optimal pace of learning, to control and correct the course of learning of
teaching material. The result of the work can be seen almost immediately. Besides, students get an opportunity to realize their
own methods and techniques of learning of teaching material. The paradigms of the one-level, two-level and three-level
electronic interactive posters are improved, the structure of each type and the navigation are described. It is determined that
one-level posters, as a rule, are working area with the necessary educational material and a set of different interactive
elements. Two-level interactive posters consist of several one-level posters. Three-level posters may consist of two-level and
one-level posters. The advantages of the usage of the electronic posters in comparing to polygraph ones are proved. The results
of the research can serve as a basis for further research of the problem of designing interactive electronic posters. We consider
that the research of software tools has a perspective by means of which teachers of universal educational establishments and
teachers of higher educational establishments will have an opportunity to create the interactive electronic posters.
Keywords: electronic vehicles of teaching, electronic poster, interactive poster, multi-level electronic posters.
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