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Постановка проблеми 

В умовах всезростаючого інформаційного 
навантаження якість підготовки фахівців 
значною мірою залежить від інтенсифікації 
та оптимізації навчального процесу на основі 
ефективного використання класичних та ак-
тивного впровадження нових методик, що 
базуються на найширшому використанні  
різноманітних технічних засобів навчання. 

Ураховуючи науково-технічний прогрес 
та тотальну комп’ютеризацію, вимоги до фа-
хівців стають ще більш жорсткими, а тому 
рівень забезпечення найновішими методика-
ми і технічними засобами подачі навчально-
го матеріалу є однією з найвагоміших умов 
забезпечення належного рівня підготовки 
фахівців-інженерів у галузі авіації. 

Технічні засоби навчання можна розгля-
дати як комплекс техніко-технологічних за-
собів, що покликані з допомогою відповід-
них методик інтенсифікувати та оптимізува-
ти процес пізнання шляхом активізації, перш 
за все, візуальної форми подачі навчального 
матеріалу. 

Модель навчання з комплексним інфор-
маційним впливом стала можливою з впро-
вадженням у навчальний процес новітніх ін-
формаційних технологій:  

– мультимедійної проекції; 
– інтерактивних дошок; 

– комп’ютернопрограмних засобів інтен-
сивного вивчення предмета; 

– комп’ютеризованих лінгафонних ком-
плексів; 

– перспективних технологій навчання че-
рез Інтернет, у т.ч. дистанційного навчання. 

Нова модель системи передачі-отримання 
знань передбачає набагато більшу самостій-
ність слухачів у пошуках і засвоєнні нових 
знань. Таким чином досягається високий рі-
вень інтенсифікації навчального процесу.  

Із використанням комп’ютерної техніки та 
відповідного методичного забезпечення під-
вищується ефективність навчального проце-
су за рахунок його інтенсифікації та активі-
зації навчально-пізнавальної діяльності, на-
дання їй творчого дослідницького спряму-
вання. 
Мета роботи – обґрунтування можливості та 

доцільності використання онтологій навчально-
го призначення для формування навчального 
середовища фахівців у галузі авіації. 

Методичні основи 

Застосування інформаційних технологій у 
навчанні реалізує декілька основних методів 
педагогічної діяльності, які традиційно ді-
ляться на активні та пасивні принципи взає-
модії студента з комп’ютером.  

Пасивні інформаційні продукти розроб-
ляються для керування процесом зображення 
інформації (лекції, практикуми), активні – це 
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інтерактивні засоби, що передбачають  
активну роль студента, який самостійно оби-
рає розділи в темі, визначаючи послідовність 
їх вивчення. 

Однією з головних задач застосування  
інформаційних технологій у навчанні є під-
вищення якості підготовки фахівців у галузі 
авіації з урахуванням сучасних напрямів  
розвитку та використання інформаційних  
технологій у вищому навчальному закладі.  

Сподівання щодо підвищення ефективно-
сті навчальної діяльності комп’ютерними за-
собами пов’язані насамперед із можливостя-
ми реалізувати ідеї конструктивізму у  
вивченні дисциплін.  

Формалізація ходу вирішення поставле-
них завдань та передача його комп’ютеру 
для автоматичного виконання – провідна 
ідея цього процесу.  

Рівень сучасних інформаційних техноло-
гій дозволяє спростити це складне завдання, 
зосереджуючи увагу на змістовних сторонах 
нав-чального процесу. 

В області штучного інтелекту розробле-
ний ряд засобів подання знань. Найбільш 
ефективним із них є онтологія. 

Основне призначення онтологій – інтег-
рація інформації. Онтології пов’язують два 
важливих аспекти:  

– по-перше, визначення формальної се-
мантики інформації з обробкою цієї інфор-
мації комп’ютером; 

– по-друге, визначення семантики реаль-
ного світу та зв’язок на основі загальної тер-
мінології інформації, поданої у вигляді, не-
обхідному для комп’ютерної обробки, з ін-
формацією, поданою в зручній формі для 
сприйняття людиною. 

Онтологією називається короткий опис 
структури предметної області, яке включає в 
себе терміни, що позначають об’єкти і по-
няття предметної області, відносини між  
термінами та визначення цих понять і відно-
син [1; 2]. 

Передбачається, що онтологія навчально-
го призначення буде пов’язана з системою 
автоматичного вилучення знання з текстів 
природною мовою, що накопичить і модер-
нізує базові знання в цій предметній області.  

Онтологія відігратиме роль основного до-
відника, з допомогою якого така система 
зможе визначити, чи пов`язаний документ з 
предметною областю і чи стосується ця кате-
горія або концепт документа в цілому або 
його окремих семантичних фрагментів. 

Онтологія покликана структурувати і впо-
рядковувати знання, а також об’єднати тер-
мінологію предметної області, що буде ко-
рисно для таких цілей: 

– удосконалення організації досліджень у 
цій предметній області; 

– удосконалення методів навчання; 
– удосконалення якості пошукових ма-

шин. 
Онтології визначають терміни, що вико-

ристовуються для опису і подання знань тієї 
чи іншої предметної області, зокрема, базо-
вих понять цієї області та зв’язків між ними.  

Основна мета онтологій полягає в поданні 
сенсу понять, що використовуються. Онто-
логії складають ніби словник-тезаурус. 

Онтології включають доступні для 
комп’ютерної обробки визначення основних 
понять предметної області та зв’язки між 
ними. Вони забезпечують можливості повто-
рного використання знань, можуть бути ви-
користані для пошуку інформаційних ресур-
сів в Інтернеті та керування знаннями в цьо-
му середовищі [3]. 

Онтологія визначає загальну угоду про 
семантику конкретній області й сприяє вста-
новленню коректних зв’язків між значення-
ми елементів області, створюючи умови для 
їх спільного використання.  

Онтології використовуються для підтрим-
ки автоматизованого обміну даними і інтег-
рації програм. Механізми пошуку також  
застосовують онтології для вибірки сторінок 
із синтаксично різними, але семантично од-
наковими словами. 

Онтології використовуються як механізм 
вираження і розподілу знань для визначення 
загального словникового запасу і підтримки 
інтелектуальних запитів у різноманітних ба-
зах даних.  
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Онтології і метадані описують організа-
цію і зміст ресурсів. 

Онтологія кодує об’єкти і властивості в 
зрозумілому для комп’ютера форматі.  

За описом об’єктів і їх властивостей по-
винна лежати проста і зрозуміла логі-
ка, однак ця логіка повинна мати строге  
визначення і коректну семантику, що дозво-
ляє робити автоматичну обробку знань,  
закладених в онтологію. 

Основні завдання, які успішно вирішу-
ються на базі онтологій, включають: 

– надання знань для виведення інформа-
ції, що відповідає запиту користувача; 

– фільтрацію та класифікацію інформації; 
– індексування зібраної інформації; 
– організацію загальної термінології, якою 

можуть користуватися для комунікації про-
грамні агенти і користувачі. 

Онтологію предметних областей пропону-
ється будувати у вигляді тезауруса, що опи-
сує категорійно-понятійний апарат предмет-
ної області.  

Структури тезаурусів ідентичні, проте 
роль джерела знань відіграють підручники, 
навчальні посібники, монографії.  

Для побудови категорійно-понятійного 
апарату предметної області необхідно: 

– виділення понять наукового тексту та їх 
класифікація на термінологію і професіона-
лізми; 

– побудова взаємозв`язків між поняттями; 
– аналіз тезауруса і виявлення загально-

наукової, міжнаукових і частково наукових 
термінологій. 

Для виділення понять у науковому тексті 
пропонується використовувати статичний 
спосіб, заснований на частотному принципі. 
Для цього необхідно на початку виконати 
лексичний, морфологічний і синтаксичний 
аналізи тексту.  

У результаті аналізів здійснюється пере-
творення тексту в потік лексем із характер-
ристиками, що відображають морфологічні 
ознаки, а також створюється синтаксична  
структура речень тексту [4].  

Ергономічні вимого  
до змісту та оформлення  
онтологій навчального призначення 

Загальними ергономічними вимогами до 
якості програмного продукту [5] є: 

– продуктивність; 
– легкість і простота використання; 
– гнучкість (можливість змінювати, дода-

вати, розщиряти); 
– здатність до взаємодії; 
– цілісність. 
Для отримання бажаного високого ре-

зультату і підвищення ефективності нав-
чання необхідно забезпечити відповідну 
якість онтологій навчального призначення. 
Зокрема, при їх розробці враховують мето-
дичні вимоги від норм роботи за 
комп`ютером до методики цього курсу та ер-
гономічні особливості проектування [6]. 

До комфортного візуального середовища 
відносять [7]:  

– контраст між знаком і фоном в межах 
65–90 %; 

– яскравість символів на екрані дисплея 
не менше 60 КДж/м2; 

– оптимальна частота мерехтінь зобра-
ження 50 Гц; 

– стабільне спостережуване зображення 
без мерехтінь знаків і фону; 

– відсутність на екрані відблисків і від-
дзеркалень; 

– наявність на екрані не більше чотирьох 
кольорів, що мають певні значення, напри-
клад, червоний – переривання, екстрена ін-
формація, зелений – дозволяючий і т.д. 

Обсяг корисної інформації на екрані дис-
плея має відповідати пропускній здатності 
людини.  

Кольорові характеристики мають урахо-
вувати такі чинники. 

Найменше стомлення очей викликають 
жовтий, жовто-зелений, зелений і світлі ах-
роматичні кольори. 

Кольори яскраво-червоні і яскраво-
оранжеві є більш напруженими і більшою 
мірою привертають увагу спостерігача.  
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Цими кольорами слід виділяти найбільш 
важливі ділянки кадру. 

Не рекомендується застосовувати поєд-
нання кольорів, близько розташованих у 
спектрі. 

При розгляданні кадру з близької відстані 
можна використовувати кольори не дуже на-
сичені з домішкою сірого, а якщо кадр  
вивчають із великої відстані, в межах нав-
чального кабінету, то необхідні яскраві на-
сичені тони. При цьому окремі частини кад-
ру повинні чітко розмежовуватися системою 
забарвлення. 

Однакове забарвлення або забарвлення 
зближених тонів бажано використовувати 
при необхідності підкреслити спільність різ-
них частин кадру. 

При вивченні серії кадрів необхідно  
дотримуватися єдиного колірного ряду. 

Просторове розміщення інформації має 
відповідати швидкості зорового сприйняття, 
аналізу інформації, успішності роботи на 
комп’ютері.  

Працездатність залежать від того, як роз-
міщуються елементи інформації на екрані 
монітора. 

Об’єкти в кадрі мають бути добре ском-
поновані і методично правильно розташовані 
залежно від сприйняття окремих ділянок  
кадру. 

Найбільш важливі об’єкти мають бути  
розташовані в лівому верхньому куті, всере-
дині верхньої частини кадру (у разі верти-
кального розташування об’єктів) і в лівій 
стороні у разі горизонтального розташування 
об’єктів. 

Для створення ефективної структури кад-
ру об’єкти, які несуть порівняно самостійну, 
відмінну від інших інформацію, слід графіч-
но розділити. 

Об’єкти можна об’єднати, користуючись 
єдиною формою, кольором, розміром або 
помітивши в рамку. При компонуванні ок-
ремих кадрів необхідно стежити, щоб 
об’єкти розташовувалися по всьому полю 
кадру, не має бути великих порожніх прос-
торів. 

Для підвищення рівня уваги та легкого і 
швидкого сприйняття студентами наукової 
інформації навчального кадру необхідно го-
ловний зміст та об’єкти (компоненти кадру), 
розташовані в невдалих місцях, виділяти та-
кими найбільш ефективними способами: 

– контрастний колір, укладений у чорну 
рамку; 

– контрастний колір; 
– чорна або кольорова рамка; 
– збільшення розміру об`єкта. 
Організація розуміння залежить від опти-

мальності співвідношення графіки і тексту.  
Графіка має або доповнювати текст новим 

змістом, або замінювати текст зовсім, але не 
дублювати його. Співвідношення графіка / 
текст різниться для різних курсів, приблизне 
співвідношення один до трьох. 

Описані вимоги буде застосовано на прак-
тиці при формуванні навчально-опера-
ційного середовища фахівців в авіаційній  
галузі. 

Висновки 

Використання онтологій навчального  
призначення передбачає набагато більшу са-
мостійність слухачів у пошуках і засвоєнні 
нових знань, що забезпечує високий рівень 
інтенсифікації навчального процесу, підви-
щення ефективності навчального процесу за 
рахунок інтенсифікації та активізації нав-
чально-пізнавальної діяльності, надання їй 
творчого дослідницького спрямування, що є 
передумовою більшої ефективності нав-
чання. 

Ергономічні вимоги до змісту та оформ-
лення онтологій зумовлюють необхідність: 

– ураховувати різні типи мислення, зако-
номірності відновлення інтелектуальної 
емоційної працездатності;  

– забезпечити підвищення рівня мотивації 
навчання, позитивні стимули при взаємодії 
студента з онтологією;  

– установлювати вимоги до зображен-
ня інформації (кольорова гама, розбірли-
вість, чіткість зображення), ефективності 
зчитування зображення, розташування  
тексту на екрані.  



ISSN 1813-1166. Вісник НАУ. 2012. №1 
 

© О.Ю. Буров, О.Р. Царик, 2012 

275

Основний показник високої якості нав-
чальної програми – ефективність навчання. 

При вирішенні будь-якого питання, в пер-
шу чергу, мають бути поставлені навчальні 
цілі. Ефективність програми повністю  
визначається тим, наскільки вона забезпечує 
найближчі і віддалені цілі навчання.  

При створенні навчальної системи необ-
хідно приділяти увагу не зовнішнім ефектам  
навчальної системи, а ефективності її вико-
ристання. 
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