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(57) Спосіб підготування електронного посібника
для дистанційного навчання, що складається з
процедури обробки та структурування вихідних
навчальних матеріалів, розробки статичного та
динамічного матеріалу, розробки аудіоматеріалу
та його синхронізації з графічними даними, вико-

нання інтеграції розроблених даних до шаблону
порцій матеріалу, що викладається, який відріз-
няється тим, що вводиться процедура структуру-
вання та сегментації багатоелементних зображень
графічного матеріалу на інформативно-значущі
області, виконується присвоєння кожній інформа-
тивно-значущій області зображення унікального
ідентифікатора, проводиться підготовка відповід-
ної змістовної інформації щодо опису інформатив-
но-значущих областей, формування процедури
розробки засобів подання графічного матеріалу за
двонапрямленою інтерактивною структурою та
відповідного відображення інформативно-
значущих матеріалів.

Корисна модель належить до області
комп’ютерних навчальних і контролюючих систем і
може бути використана у всіх учбових закладах
при реалізації комп’ютерного навчання і контролю
знань учнів.

Відомий спосіб побудови адаптивної системи
навчання, що включає до свого складу подачу на-
вчального матеріалу, обчислення рейтингу знань
учнів, порівняння рейтингу учнів з нормативним
рейтингом, при цьому подача матеріалу здійсню-
ється в структурованому вигляді з використанням
аудіо візуальних кліпів, та за результатами аналізу
тесту формується фрагмент інформації в залеж-
ності від рейтингу засвоєння матеріалу учнем,
(див. Деклараційний патент України на корисну
модель №3619, МПК7 G09B7/07 // Промислова
власність, 2004, бюл. №12).

Однак даний спосіб дозволяє реалізувати сис-
тему навчання без використання засобів подання
графічного матеріалу за двонапрямленою інтерак-
тивною структурою, що не дозволяє наглядне по-
дання та ефективне вивчення складних графічних
навчальних матеріалів.

Найбільш близьким за сукупністю ознак є спо-
сіб розробки мультимедійної лекції (див. Пуголо-
вок К.Н. Разработка технологи создания мульти-
медийного дистанционного курса на основе HTML-
учебника // Сборник научных трудов 6-й Междуна-

родной конференции Украинской ассоциации дис-
танционного образования. Под общ. ред. В.А.
Гребенюка и В.В.  Семенца.  -  Харьков -  Ялта:  УА-
ДО, 2002. - С.231-237), що складається з процеду-
ри обробки та структурування вихідних навчаль-
них матеріалів розробки статичного та
динамічного матеріалу, розробки аудіо матеріалу
та його синхронізації з графічними даними, вико-
нання інтеграції розроблених матеріалів до шаб-
лону порцій викладаємого матеріалу.

Однак в даному способі не проводиться роз-
робка засобів двонапрямленого інтерактивного
подання графічного матеріалу, що не дозволяє
здійснювати наглядне подання та ефективне ви-
вчення складних графічних навчально-методичних
матеріалів.

В основу корисної моделі поставлена задача
розробити такий спосіб підготування електронного
посібника для дистанційного навчання, який до-
зволяв би за рахунок введення процедури розроб-
ки засобів подання графічного матеріалу за дво-
напрямленою інтерактивною структурою та
відповідного відображення інформативно-
значущих матеріалів, збільшення наглядності по-
дання та підвищення ефективності вивчення скла-
дного графічного навчально-методичного матеріа-
лу.
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Такий технічний результат може бути досягну-
тий, якщо у спосіб підготування електронного посі-
бника для дистанційного навчання, що складаєть-
ся з процедури обробки та структурування
вихідних навчальних матеріалів, розробки статич-
ного та динамічного матеріалу, розробки аудіо
матеріалу та його синхронізації з графічними да-
ними, виконання інтеграції розроблених даних до
шаблону порцій викладаємого матеріалу, згідно
корисної моделі вводиться процедура структуру-
вання та сегментації багатоелементних зображень
графічного матеріалу на інформативно-значущі
області, виконується присвоєння кожній інформа-
тивно-значущі області зображення унікального
ідентифікатору, проводиться підготовка відповід-
ної змістовної інформації щодо опису інформатив-
но-значущих областей, формування процедури
розробки засобів подання графічного матеріалу за
двонапрямленою інтерактивною структурою та
відповідного відображення інформативно-
значущих матеріалів.

Таким чином, за рахунок введення процедури
розробки засобів подання графічного матеріалу за
двонапрямленою інтерактивною структурою та
відповідного відображення інформативно-
значущих матеріалів, досягається збільшення на-
глядності подання та підвищення ефективності
вивчення складного графічного навчально-
методичного матеріалу.

На Фіг.1 наведено вихідне зображення щодо
ілюстрації підготовки графічного матеріалу для
сегментації змістовно-інформаційних областей
зображення на прикладі анатомічної структури
носової порожнини; на Фіг.2 наведено приклад
визначення змістовно-інформаційних областей
лобних пазух; на Фіг.3 наведено приклад визна-
чення змістовно-інформаційних областей верх-
ньощелепних пазух; на Фіг.4 наведено фрагмент
електронного посібника з дисципліни оториноларі-
нгології з прикладом інтерактивного відображення
парних латеральних хрящів перегородки носа.

Спосіб, що пропонується, може бути реалізо-
ваний таким чином: виконується процедура оброб-
ки та структурування вихідних навчальних матері-
алів за принципами модульного та
самодостатнього викладання. Виконується аналіз
навчально-методичних матеріалів для визначення
оптимальної форми їх подання, на базі якого здій-
снюється підготовка статичного та динамічного
матеріалу, а також розробка аудіо матеріалу та
його синхронізація з графічними даними. Викону-
ється інтеграція розроблених матеріалів до шаб-
лонів порцій викладаємого матеріалу. Далі вико-
нується процедура структурування та сегментації
багатоелементних зображень графічного матеріа-
лу на інформативно-значущі області (див. Фіг.1-3)
з визначенням їх координат, виконується присво-
єння кожній інформативно-значущій області зо-
браження унікального ідентифікатору, проводить-
ся підготовка відповідної змістовної інформації
щодо опису визначених інформативно-значущих
областей за принципом формування G-буферу
(graphical buffer). При формуванні процедури роз-
робки засобів подання графічного матеріалу за
двонапрямленою інтерактивною структурою вико-
ристовуються технології карт відображення та ін-
терактивної обробки подій (від клавіатури та мані-
пулятора миші), що дають можливість динамічно
реагувати на дії користувача та відповідно відо-
бражати інформативно-значущі матеріали. Напри-
клад, на Фіг.4 наведений фрагмент електронного
посібника дозволяє проілюструвати зв’язок текс-
тового матеріалу та назв у підрисунковому підпису
з ідентифікаторами відповідних областей на зо-
браженнях, та їх графічного відображення з підси-
ленням модального кольору. Електронні посібники
для дистанційного навчання, що реалізовані за
даним способом, дозволяють збільшити нагляд-
ність подання матеріалів та підвищити ефектив-
ність вивчення складного графічного навчально-
методичного матеріалу та можуть бути розроблені
на мові HTML або у середах програмування Delphi,
C++ та деяких інших.
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