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Актуальнiсть проблеми
Глобалiзацiя процесiв, якi вiдбуваються у свiтi, зачепила й освi-

тянську галузь, що проявилося в кiлькiсному i якiсному зростан-
нi знання-орiєнтованих iнформацiйних потокiв, якi мають бути
опанованi студентами. Тому з урахуванням перспектив науково-
го та технологiчного розвитку України важливе мiсце в дiяльностi
вiтчизняних вищих навчальних закладiв посiдає удосконалення
навчального процесу, реформування програм пiдготовки та пере-
пiдготовки спецiалiстiв, що ускладнюється суперечнiстю мiж зро-
стаючим обсягом нової наукової iнформацiї та обмеженими термi-
нами навчання. Цi протирiччя характеризують змiст соцiального
замовлення на створення форм i методiв ефективних технологiй
навчання у поєднаннi з посиленням самостiйної навчальної i нау-
кової роботи студентiв.

Все це складає необхiднi умови для розробки i впровадження
нових вiдповiдних методiв i форм проведення навчального проце-
су з метою його iнтенсифiкацiї. Постiйне пiдвищення якостi освiти,
осучаснення її змiсту та форм органiзацiї навчально-виховного про-
цесу належать до важливих напрямiв державної полiтики, визна-
чених “Нацiональною доктриною розвитку освiти”.

З iншого боку, саме глобалiзацiя обумовила й створення доста-
тнiх умов для осучаснення навчального процесу шляхом впрова-
дження в освiту iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй (IКТ),
що сприяє виникненню нових засобiв, методiв i форм навчання на
базi комп’ютерних технологiй (рис. 1).

Загальноприйнятi форми навчання вимагають присутностi ле-
ктора (учителя) i не надають необхiдної мобiльностi процесу на-
вчання. Крiм того, учнi, якi мають фiзичнi вади, а також тi,
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Рис. 1 – Необхiднi та достатнi умови впровадження мультимедiй-
них комплексiв

хто з iнших рiзних причин не може регулярно вiдвiдувати ау-
диторнi заняття i хоче опанувати певнi дисциплiни або їх роз-
дiли самостiйно (екстерном), потребують докорiнних змiн у фор-
мах i методах органiзацiї навчального процесу з наданням мо-
жливостi використання дистанцiйно-вiртуального навчання. Це
викликало нагальну необхiднiсть у створеннi сучасних муль-
тимедiйних комплексiв комп’ютерно-iнтегрованих засобiв (КIКЗ)
дистанцiйно-вiртуального навчання (ДВН) [1–3] з використанням
комп’ютерних технологiй вiдображення i подання iнформацiї на
усiх етапах навчального процесу.

Постановка питання. У створених мультимедiйних КIКЗ ДВН
мультимедiйне середовище (рис. 2) структурується певними набо-
рами навчально-науково-методичних об’єктiв навчального про-
цесу (лекцiйний матерiал, тестовi завдання, лабораторнi практи-
куми, глосарiї, джерела знань, презентацiї тощо), з одного боку, i
мультимедiйних засобiв комп’ютерних технологiй вiдображення
i подання iнформацiї, на основi яких функцiонують i синхронiзу-
ються окремi складовi мультимедiйного комплексу на усiх етапах
процесу навчання, з другого боку.

Можливiсть використання створеного мультимедiйного середо-
вища в якостi оболонки для широкого впровадження в навчаль-
ний процес усiх видiв освiти (дошкiльну i позашкiльну, загально-
середню, професiйно-технiчну, i звичайно, вищу та пiслядипломну
– перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї) пов’язана з виконан-
ням необхiдної умови семантичної узгодженостi iнтегровуваних
у мультимедiйне середовище КIКЗ. Це вимагає, в першу чергу, чi-
ткого визначення поняття семантичної узгодженостi в аспектi за-
стосування його до означеної проблеми.
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Рис. 2 – Мультимедiйне середовище КIКЗ ДВН

Означення семантичної узгодженостi КIКЗ ДВН
Всi засоби, якi iнтегруються в наведене на рис. 1 мультимедiй-

не середовище, в свою чергу, можуть об’єднуватися у набори мiж-
дисциплiнного обмiну i розглядатися як об’єктно-орiєнтована ба-
за даних, пiдпорядковувана наборам семантичних правил (об’єкти,
атрибути, зв’язки мiж ними тощо) и органiзована (“закодована”) у
вiдповiдностi iз умовами, заданими вимогами навчального проце-
су.

Поняття семантики при цьому спирається на те, що будь-
який навчальний або вiдображаючий його засiб-объект володiє як
сутнiсно-iнформацiйними, так i функцiонально-описовими власти-
вастями. У вiдповiдностi з цим мультимедiйне середовище КIКЗ
ДВН складається з двох типiв знання-орiєнтованих об’єктiв: на-
вчаючих i вiдображаючих. Навчаючi об’єкти (наприклад, пiдру-
чник – навчально-науково-методичний iнформацiйний вузол, ле-
кцiя – сутнiсний навчальний компонент, практикум – закрiпляю-
чий навчальний модуль, тестуюча система – модуль оцiнки гли-
бини засвоєння знань), характеризуються як певними наборами
знань, якi визначають галузь об’єкта вивчання, так i послiдовнi-
стю їх проходження в процесi навчання. Вiдображуючi об’єкти во-
лодiють визначеним набором атрибутiв i описують деякий формат
подання навчаючих об’єктiв або мультимедiйний засiб їх вiдобра-
ження, наприклад: HTML-, PDF- формати, придатнi до Internet-
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розповсюдження; 2D анiмацiя – Flash, GIF та 3D анiмацiя – 3D Max
Studio, Maya, 3D Canvas для подання графiчного матерiалу тощо.
Мiж навчаючими i вiдображаючими об’єктами можуть iснувати
зв’язки рiзноманiтного типу, якi дозволяють зформатувати набiр
КIКЗ ДВН для будь-якої спорiдненої дисциплiни. Таким чином,
при формуваннi об’єктно-орiєнтованого на певну навчальну дисци-
плiну мультимедiйного середовища запроваджується можливiсть
формування запитiв навчально-науково-методичного iнформацiй-
ного пошуку, заснованого на семантицi навчаючих i вiдображаю-
чих онтологiй (в даному випадку онтологiя — це спроба всеосягаю-
чої i детальної формалiзацiї визначеного мультимедiйного середо-
вища за допомогою концептуальної схеми).

Означення 1. Семантика об’єкта у мультимедiйному сере-
довищi КIКЗ ДВН (його семантична характеристика) – це ча-
стина iнформацiї про об’єкт, якою подаються властивостi навчаю-
чого i вiдображаючого об’єкта. Наприклад, семантика топонiма
– змiстовне значення назви навчального або вiдображаючого об’є-
кта. Цифровий опис об’єкта – формалiзоване уявлення в цифрово-
му виглядi даних про об’єкт, яке мiстить рубрикацiю й позначен-
ня складових навчальних i вiдображаючих об’єктiв, їх семантику
i вiдношення об’єктiв у вiдповiдностi з класифiкатором. Перелiк
семантичних характеристик задається класифiкатором об’єктiв
мультимедiйного середовища КIКЗ ДВН.

Означення 2. Семантична узгодженiсть об’єктiв мультиме-
дiйного середовища КIКЗ ДВН – це спiвпадання або логiчна вiд-
повiднiсть семантик пов’язаних навчаючих i вiдображаючих об’є-
ктiв.

Вимоги щодо семантичної узгодженостi КIКЗ ДВН
Семантична узгодженiсть забезпечується своєчасним усунен-

ням виникаючих протирiч в семантичних характеристиках зв’я-
заних об’єктiв при формуваннi або переформатуваннi мультиме-
дiйного середовища пiд новi або спорiдненi навчальнi дисциплi-
ни. Метрична узгодженiсть об’єктiв забезпечується при уведен-
нi iнформацiї додержанням правил подання метрики об’єктiв всi-
ляких класiв. Метрична i семантична узгодженостi об’єктiв однiєї
дисциплiни є обов’язковими i разом з тим не завжди обов’язковими
для рiзних об’єктiв (рiзних дисциплiн, iнтегровуваних у мультиме-
дiйне середовище КIКЗ ДВН).

Об’єкти класифiкуються у вiдповiдностi з притаманними їм
ознаками. Ознаки об’єктiв подiляються на основнi та змiннi. Основ-
ними є ознаки, якi однозначно визначають класифiкацiйне групу-
вання, в яке входить об’єкт. Змiнними є семантичнi характери-
стики, якi не впливають на вiднесення об’єкта до класифiкацiй-
них груп. Семантичнi характеристики можуть бути обов’язкови-
ми i необов’язковими. Система класифiкацiї i створенi у вiдповiд-
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ностi до неї класифiкатори повиннi однозначно визначати нале-
жнiсть усiх пiдлягаючих класифiкацiї об’єктiв i їх семантичних
характеристик до класифiкацiйних групувань. При визначеннi
складу семантичних характеристик об’єктiв мультимедiйного се-
редовища КIКЗ ДВН не включаються характеристики, значення
яких можуть бути отриманi автоматичним обчисленням на основi
загально-описової iнформацiї i (або) значень iнших характеристик.
Контроль повноти та узгодженостi обов’язкових до включення се-
мантичних характеристик i логiчних зв’язкiв за умов виконаної
формалiзацiї визначеного мультимедiйного середовища за допомо-
гою концептуальної схеми може здiйснюватися програмно.

Класифiкацiя семантик повинна забезпечувати включення усiх
семантичних характеристик навчальних i вiдображаючих об’є-
ктiв, передбачених для мультимедiйного середовища даної на-
вчальної дисциплiни, а також властивостей, необхiдних для вiд-
несення об’єктiв до видiв певних засобiв навчання. Всi семанти-
чнi характеристики можуть бути розбитi на групи: найменуван-
ня засобу-об’єкта; кiлькiснi характеристики; якiснi характеристи-
ки; характеристики функцiональних зв’язкiв тощо. Семантика
об’єкта повинна описувати сутнiсть i властивостi засобу-об’єкта
в обсязi, передбаченому заданими вимогами та розробленими на
їх основi класифiкаторами. Семантика об’єкта повинна мiсти-
ти: iдентифiкатор засобу-об’єкта; коди його характеристик; значе-
ння характеристик засобу-об’єкта. Характеристики об’єкта мо-
жуть приймати значення: числа; символьної строки; алфавiтно-
цифрового коду; значення iз спискiв можливих значень; iменi фай-
лу будь-якого виду. Семантика об’єкта може мiстити спецiальнi
характеристики, якi несуть iнформацiю щодо вiдношень об’єктiв.

Висновки
Наведений пiдхiд до формування мультимедiйного середови-

ща вимагає реалiзацiї принципiв семантичної узгодженостi як
навчально-науково-методичних об’єктiв навчального процесу, так
i мультимедiйних засобiв комп’ютерних технологiй вiдображення i
подання навчальної iнформацiї. Ця узгодженiсть повинна на пер-
шому етапi створення мультимедiйних навчаючих комплексiв
слугувати усуненню виникаючих протирiч в семантичних хара-
ктеристиках зв’язаних об’єктiв при формуваннi або переформа-
туваннi мультимедiйного середовища пiд новi або спорiдненi на-
вчальнi дисциплiни, а в подальшому – створювати умови для
використання оболонки мультимедiйного середовища для забез-
печення можливостi автоматизованого формування семантично-
узгодженого КIКЗ ДВН пiд будь-якi навчальнi дисциплiни.
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