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Рисунок 4 – Спрощена схема DCD-опису тесту 
 

За допомогою механізму XSLT-перетворення надалі документи цього типу 
можуть бути перетворені в необхідний формат . Загальна схема такого перетво-
рення показана на рисунку 5: 

 

 
 

Рисунок 5 – Принцип перетворення документів 
 

DCD-представлення тестів можливе засобами HTML, та у форматі 
SCORM, що використовується для подачі тестів в потужних СКП, зокрема, у 
eLearning Server [3]. 

Необхідною частиною обміну інформації між компонентами системи, що 
працює в мережі, є повідомлення. З метою полегшення роботи у якості носія 
інформації доцільно використати формат XML, який дозволяє структурувати 
інформацію, та містить її у текстовому вигляді. У такому повідомленні містить-
ся такі дані: 

 ідентифікатор користувача; 
 ідентифікатор сторінки, на якій він в даний момент знаходиться. 
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У даній роботі пропонуєься технологічна схема побудови інформаційної 

технології системи комп’ютеризованої підготовки (СКП) спеціалістів. Основна 
увага зосереджена на формуванні структур даних та процесі розробки адаптив-
ного курсу підготовки. 

1 Розробка загальної архітектури технології обробки та подання ін-
формації СКП спеціалістів 

Для спрощення процесу підготовки структурованої навчальної інформації і 
розробки відповідних засобів технології для побудови та функціонування СКП 
спеціалістів пропонується інформаційна технологія побудови СКП спеціалістів, 
що використовує додатково (у цій роботі не розглядаються) метод обробки да-
них дослідження індивідуальних характеристик субєкта підготовки, має скла-
датися з процесів збору, оброблення, зберігання даних та їх використання при 
видачі суб’єкту підготовки матеріалів АКП. 

Отже, пропонується інформаційна технологія, що включатиме в себе такі 
процеси:  

 процес формування структур даних; 
 процес формування адаптивного курсу підготовки (АКП); 
 процес збору початкових даних про діяльність суб’єкта підготовки; 
 процес аналізу даних діяльності суб’єкта підготовки; 
 процес формування та видачі поточного навчального матеріалу (НМ); 
 процес збору наступних даних про діяльність суб’єкта підготовки; 
 процес коригування та видачі наступної порції НМ. 
Таким чином, з урахуванням вищенаведеного, пропонується інформаційна 

технологія побудови СКП спеціалістів, схему якої зображено на рисунку 1. 
Вхідними даними для процесу формування структур даних є множина тео-

ретичних СКПT  та практичних СКПP  елементів СКП спеціалістів під керуванням 
функції ()СКПf . 

Процес формування структур даних є важливим етапом проектування СКП 
спеціалістів і відбувається під керуванням функції ()Framef .  

Процес формування адаптивного АКП відбувається на АРМі викладача під 
керуванням автоматизованого модуля обробки даних – АМОД. 
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Рисунок 1 – Схема інформаційної технології побудови СКП спеціалістів 
 
Процеси збору та аналізу початкових даних про діяльність суб’єкта підго-

товки, коригування та видачі наступної порції НМ реалізовані в методі непря-
мого оцінювання та моделі двокаскадного тестування. 

Процеси формування та видачі поточного НМ, а також, збору наступних 
даних про діяльність суб’єкта підготовки реалізовані в методі обробки даних 
дослідження індивідуальних характеристик субєкта підготовки. 

 
2 Процес розробки структур даних 
В загальному випадку, СКП спеціалістів базується на представленні ма-

теріалів, що входять до складу курсів, які пропонуються суб’єкта підготовким. 
Аналізуючи сучасні ЕП, можна сказати, що описати контент можна за допомо-
гою спеціального файлу, який містить формальний зміст даного курсу. СКП 
спеціалістів може використати цей файл для визначення поточного місце-
знаходження суб’єкта підготовки в АКП, та для відслідковування траєкторії йо-
го діяльності. Крім того, такі структури можуть бути ефективно використані у 
якості формату повідомлень для комунікаційного протоколу між АРМ виклада-
ча та СКП спеціалістів. 

Можна виділити лінійний та ієрархічний формати файлів, які визначають 
зміст курсу [1]: 
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1) Лінійний формат. Використовується для реалізації ДК за традиційною 
схемою із лінійною компоновкою матеріалу. На рисунку 2 показано схематичне 
представлення такого формату. 

 

 
Рисунок 2 – Схема лінійного представлення курсу 

 
2) Ієрархічний формат. Представлений на рисунку 3 і крім елементів курсу 

містить вкладені категорії (модулі, теми, лекції), на які логічно поділений курс. 
 

 
 

Рисунок 3 – Схема ієрархічного представлення курсу 
 

Одним із службових файлів АМОД для здійснення автоматизованого кон-
тролю за перебігом підготовки є DCD-схема тестів, яка визначає перелік тесто-
вих запитань в розрізі понять [2]. Ця схема може бути перетворена у HTML-
представлення і може бути видана користувачу для здачі тесту, або перетворена 
у шаблон спеціалізованого обробника, який здійснюватиме аналіз результатів 
проходження даного тесту. 

Спрощена DCD-схема тестового завдання показана на рисунку 4 Формую-
чи такий файл і пересилаючи до АМОД в рамках комунікаційного протоколу, 
АРМ викладача фактично створює БД тестових питань до кожного поняття, яке 
вказано в HTML-коді теоретичного матеріалу.  
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адекватного відновлення фізичних і психічних сил у тих, хто навчається є орга-
нізація навчального процесу на основі врахування динаміки працездатності 
студентів протягом навчального заняття, змін довільної та емоційної активнос-
ті, залучення оздоровчого впливу рухової активності;  

3) технологія активізації навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навча-
ється. Здоров’язберігаючий характер навчально-виховного процесу передбачає 
стимулювання студентів до активного проживання й осмислення знань, до дія-
льності творчого характеру; 

4) технологія формування сприятливого психологічного клімату. Найбільш 
поширеними способами здійснення технології формування сприятливого пси-
хологічного клімату у групі є створення ситуації успіху та запобігання й 
розв’язання педагогічних конфліктів; 

5) технологія діагностики освітніх результатів за процесом їх досягнення. 
Студент має змагатися із самим собою, щоб у нього було відчуття контролю 
над процесом свого навчання. Саме це є основою зміцнення мотивації навчання 
й особистісного зростання тих, хто навчається. Для цього студентів необхідно 
вчити самооцінці досягнень, виділенню еталонів і критеріїв самооцінки. 

 
Література: 
1. Зотова М.О. Особенности применения здоровьеразвивающих техноло-

гий в формировании культуры здоровья школьников / М.О.Зотова // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2009. – №3. 

2. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: [пособие для 
преподавателей] / А.К.Колеченко. – СПб.: КАРО, 2002. – 368 с. 

3. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.М. Митяева. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. – 192 с. 

4. Михайлова Н.Н. Внедрение здоровьесберегающих технологий как акту-
альное направление технологизации профессионального образования / 
Н.Н. Михайлова // Образование: исследовано в мире. – 2005.  

5. Савченко О.Я. Реформування шкільної освіти і реалізація її оздоровчої 
функції / О.Я. Савченко // Шлях освіти. – 2002. – №1. – С.2-6. 

 

«Aktuální vymoženosti vědy – 2013» • Díl 9. Pedagogika 

 43

Алгоритм виконання перетворення документів на прикладі формування 
індекс-файлу при формуванні АКП наведено на рисунку 6. 

 

 
Рисунок 6 – Алгоритм генерації індексного файлу для АКП 
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У разі необхідності цей формат можна розширити, змінивши схему доку-
мента. А отже, в дане рішення від початку закладена можливість додання нових 
елементів без додаткових витрат, і відповідно, розширення комунікаційного 
протоколу з розвитком системи СКП спеціалістів. 

 
3 Процес розробки АКП 
Одним із завдань викладача є підготовка НМ для суб’єктів підготовки. Ро-

зробка АКП полягає у створенні структурних одиниць, організованих в курс.  
В силу необхідності дозованої подачі суб’єкту підготовки матеріалу 

відповідно його рівню підготовки та перебігу його діяльності, введемо додатко-
ве визначення «поняття» – логічно завершеного фрагменту НМ (правила, тео-
реми, явища тощо). 

Технологічний процес розробки АКП є таким: 
 розробка плану (змісту) курсу; 
 інформаційне наповнення плану курсу; 
 розбиття НМ на поняття;  
 формування послідовності структурних елементів курсу з понять 

відповідно до створеного плану курсу. 
Для забезпечення цього технологічного процесу необхідно виокремити ос-

новні структурні елементи курсу. Вони можуть відповідати за потребою як тра-
диційній (статичній), так і динамічній компоновці АКП. У запропонованій ро-
зробці використовується динамічна компоновка, оскільки для того, щоб забез-
печити суб’єкту підготовки подачу НМ відповідно його рівню, ця компоновка 
формується та коригується у процесі перебігу підготовки.  

Структурно вона може містити такі рівні ієрархії: модуль, тема, лекція, по-
няття. Найменшою одиницею в цій структурній ієрархії є поняття, а найбіль-
шою – модуль. До складу курсу можуть входити додаткові елементи, які глиб-
ше розкривають поняття. Доцільним буде використовувати лекцію як контей-
нер, який містить одне чи більше понять, кожне з яких також може мати аль-
тернативні варіанти подачі.  

Узагальнений технологічний процес формування АКП є таким: 
1) Структурування НМ. На цьому етапі викладач повинен розбити за-

гальний масив інформації на фрейми. Кожен фрейм повинен мати назву, 
унікальну в межах курсу – для покращення навігації по курсу. Фрейми можуть 
групуватися у модулі, теми, підтеми тощо. 

2) Розбиття на поняття. Кожен фрейм може складатися із одного чи 
більше понять. Такий поділ контенту у подальшому дозволить дозувати подачу 
НМ відповідно особливостям сприйняття суб’єкта підготовки, і є чільним фак-
тором адаптивності системи. 

3) Розробка тестів. Для перевірки засвоєння матеріалу в АКП частіше 
за все використовують тестові завдання. Для забезпечення адаптивності до 
кожного поняття складається набір тестових запитань – тоді при підсумковому 
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Державі потрібні фахівці високої кваліфікації, всебічне розвинені, фізично міц-
ні, здорові, з гарним рівнем працездатності. 

У даний час простежується тенденція до зниження показників здоров’я на-
селення в цілому по країні. Особливо сильно вона виявляється серед дітей, під-
літків та молоді. 

Тому дослідження стану здоров’я студентів, виявлення факторів, які впли-
вають на їх здоров'я, визначення шляхів покращення цього стану, здобувають 
особливо важливе значення. 

Практика показує, що вирішити дану проблему однією медицині в даний 
час не під силу. Тому значну частину цієї роботи зобов’язані взяти на себе осві-
тні установи. Однак, зусилля, прикладені освітніми установами, є не досить 
ефективні. 

Починаючи з давніх-давен до сьогодні (Алкмеон, Цицерон, К.Ясперс, 
К.Роджерс, К.Юнг, Г.Апанасенко, І.Брехман, М.Гончаренко, Е.Казін, 
Ю.Лісицин, Ю.Науменко, Л.Попова, В.Шкуркіна та ін.) спостерігається підхід 
до здоров’я людини як до цілісності, тобто здоров’я не зводиться лише до фізи-
чного стану особистості, а передбачає баланс різних складників життєдіяльнос-
ті людини, її психоемоційну врівноваженість, соціальне, моральне здоров’я. 

Педагогічна свідомість під здоров’ям має на увазі достатньо широке розу-
міння цього поняття, що включає такі складові, як духовне, психічне, фізичне 
та соціальне здоров’я. Ці складові, взаємодіючи, взаємовпливаючи один на од-
не, інтегруючись, створюють здоров’я людини як цілісність і як цінність [5]. 

Виходячи з вище викладеного, в даному дослідженні під поняттям «здо-
ров’я» будемо розуміти стан повного фізичного, психічного, соціального та ду-
ховного благополуччя людини. 

Слід відмітити, що термін «здоров’язберігаючі технології» достатньо часто 
використовуються в наукових працях. Разом із тим даний термін на сьогодні не 
має однозначного визначення. Проведений науковий пошук [1, 3, 4] дозволив роз-
крити сутність освітніх здоров’язберігаючих технологій як сукупності засобів, ме-
тодів, форм, прийомів організації та проведення навчально-виховного процесу, 
спрямованого на здоров’язбереження тих, хто навчається (створення безпечних і 
комфортних умов перебування вихованців у навчальному закладі, запобігання 
стресів і перевантажень, забезпечення цілісного розвитку особистості). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури [2, 3] дозволив виділити наступ-
ні компоненти освітніх здоров’язберігаючих технологій:  

1) технологія проектування змісту освіти. Провідними способами є пред-
метно-змістова інтеграція й варіювання змісту навчання;  

2) технологія раціональної організації навчального процесу. Серед факто-
рів ризику здоров’я найважливішими є інформаційні перевантаження й як на-
слідок – розумове стомлення. Психічне й фізичне здоров’я людини безпосеред-
ньо залежить від її працездатності, а хронічна втома викликає різні порушення 
здоров’я. Ефективними способами запобігання виникнення втоми, забезпечення 
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только по учебнику, не применяя лабораторных опытов и без выезда на место 
взятие пробы почвы. 

Так же стоит отметить то, что у студентов географических специальностей 
одной из задач профессиональной подготовки является формировании экологи-
ческого сознания. В процессе преподавания географических дисциплин исполь-
зуются практико – ориентированные задания экологической направленности – 
например, когда студенты подсчитывают количество выхлопных газов.  

Хотелось бы отметить то, что в настоящее момент в России, на наш взгляд, 
недостаточно вузов, которые должным образом уделяли бы внимание качествен-
ной организации практической деятельности студентов на учебных занятиях и 
других формах обучения с учётом потребностей конкретных регионов и специфи-
ки их географического положения. Мы считаем, что пока недостаточно организо-
ван и обмен студентами географических специальностей с зарубежными вузами, 
хотя без возможности личного участия в проведений географических исследова-
ний в различных областях не только региона, но и страны, ближнего и дальнего 
зарубежья, невозможно сформировать необходимые профессиональные компе-
тенции у студентов и магистрантов географических специальностей. 

Тем самым, практические занятия, производственные практики при обуче-
нии студентов географических специальностей являются ведущими формами 
обучения и требуют постоянно совершенствования и обновления. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕГІЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ТА СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ 

 
Специфіка освіти на сучасному етапі висуває особливі вимоги до якості та 

рівня професійної підготовки фахівців, тим самим, змушуючи навчальні закла-
ди переглядати як зміст освіти, так і організацію всього освітнього процесу. 
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тестуванні виникне можливість формувати тести, виходячи із записаної систе-
мою траєкторії діяльності суб’єкта підготовки – тобто переліку переглянутих 
ним понять. 

4) Пакування курсу і публікація його в СКП спеціалістів. Ця ланка 
технологічного процесу передбачає забезпечення сумісності з існуючими СКО 
спеціалістів. В даному випадку обрано стандарт SCORM, який підтримується 
усіма потужними СКО спеціалістів. 

Графічно технологічний процес показано на рис. 7. 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Схема технологічного процесу розробки АКП 
 

Для розробки АКП призначено АРМ викладача, який забезпечує його ви-
конання від розробки плану курсу до створення цілісного пакету курсу. На вхід 
АРМ викладача подаються набір матеріалів, на виході маємо структурований, 
логічно організований АКП, який можна розгортати на сервері. Серверна час-
тина АМОД повинна приймати створений за допомогою АРМ викладача курс, і 
подавати його суб’єкту підготовки. 

Висновки. Аналізуючи технологію побудови системи комп‘ютеризованої 
підготовки спеціалістів, неважко помітити, що вже на цьому етапі можна визначити 
ключові структури даних, на основі яких буде надалі будуватись реальна система. 
Так, проаналізувавши технологічні процеси, ми отримали необхідність в створенні 
формату повідомлення. Формування адаптивного курсу продиктувало необхідність 
в схемі документа для зберігання навчальних матеріалів, і, нарешті, для оцінювання 
і тестування теж знадобилась окрема структура даних. 

Оскільки система планується веб-орієнтованою, найкраще вибрати фор-
мат, адаптований під Інтернет. Ідеальним рішенням став XML, для якого легко 
будувати схеми, і він добре розширюється і масштабується. 
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