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Автор описывает подходы создания онтологических учебников, как интерактивной системы знаний. 
Основу такой системы становят компьютерные онтологии, которые определяют содержание учебни-
ков, как аксиоматическое представление предметной теории, отображаемой в виде таксономии. Предо-
ставлена обобщенная схема формирования онтологического учебника. 
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The author describes the creation of ontological approaches textbooks as an interactive knowledge system. 

The basis of this system is the computer ontologies that define the content of textbooks as the axiomatic theory 
of representation of the subject displayed in the form of a taxonomy. To provide a generalized scheme for the 
formation of the ontological textbook.

Key words: textbook, theory, terminopole, context, plurality, ontology, taxonomy.

Технологічна основа конструктивної розбудови інформаційного суспільства на сьогодні 
перебуває у площині взаємодії між процесами, що визначають рівні розвитку освіти, науки 
та інновацій, що впроваджуються у соціально-економічні відношення на основі використан-
ня сучасних систем знань. Категорія трикутника знань [1] досить суттєво визначає не лише   
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рівень розвитку країни та суспільства, а й відображає перспективи цього процесу в майбут-
ньому. Це майбутнє переважно залежить від рівня та стану розвитку освіти. 

Пасивно це можна підтвердити визначенням трансферу знань [1] як певної організацій-
ної системи і процесів, за допомогою яких знання, включаючи технології, досвід та навички 
передаються від однієї сторони до іншої, призводять до інновацій в економіці та соціальній 
сфері. З наведеного зрозуміло, що рівень компетентної спроможності кожної особистості, з 
яких складається суспільство, визначає її технологічну, соціально-економічну, а отже іннова-
ційну складову будь-якої країни. 

Парадигмою сучасного інформаційного суспільства є мережецентрична взаємодія [2] 
між його інституціями та системними складниками. Це призвело до того, що у процесі ево-
люції освіти в інформаційному суспільстві сучасний вчитель та ЗНЗ втратили позиції єдиного 
джерела знань. Вплив категорії трикутника знань на рівень та зміст сучасного навчально- 
пізнавального процесу визначають необхідною умовою його існування та розвитку забезпе-
чення доступу учнів до коректних за змістом інформаційних джерел.

Однією з вимог до організації навчального процесу, де учень має можливість викорис-
товувати у діяльності коректні за змістом інформаційні ресурси, є надання вчителю певних 
засобів управління доступом до цих джерел задля контролю їхньої якості та доцільності вико-
ристання. Необхідно визначити інструменти, що функціонально зможуть це забезпечити. Од-
нак головним інструментом щодо визначення змістовного напряму доступу повинен бути під-
ручник. Це є необхідною та достатньою умовою якісної організації навчально-пізнавального 
процесу, згідно з вимогами навчальних програм та стандартів, що його визначають. Підручник 
за змістом та структурою повинен інтегруватися до інформаційного середовища, що визначає 
відповідні додаткові джерела знань за предметними темами, які вивчають у сучасному ЗНЗ. 

Згідно з визначенням, поданим у Вікіпедії [3], підручник – це навчальне видання у ви-
гляді книги: 

 • де системно викладено інформацію з певної галузі знань, яку можна подати у вигляді 
певної теорії і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійно-
го навчання; 

 • що створюють з урахуванням вікових та соціальних потреб потенційних читачів; 
 • що містить основи наукових знань з певної навчальної дисципліни, де викладено від-

повідно до цілей навчання, визначених програмою та вимогами дидактики. 
Стає зрозумілим, що кожен підручник відображає певний обсяг тематичних знань, пред-

ставлених інформаційними описами у вигляді природно-мовних конструкцій [4], які відобра-
жають висловлення, судження та твердження про певні факти предметно-тематичного профі-
лю. Факти зв’язуються між собою множинами відношень і можуть характеризуватися певними 
властивостями. Здебільшого навчальні матеріали (особливо книжкові) подають на основі ви-
користання авторами наукового стилю, що розраховано на передавання певних відомостей або 
пояснення будь-яких фактів з наукової точки зору. Цей стиль багатий на використання різних 
термінів та професійної лексики. Він характерний для освітньої та наукової літератури і міс-
тить впорядковану множину наукових повідомлень. Сфера використання цього стилю – освіта 
і наука, наукові журнали; адресатами текстових повідомлень можуть бути учні, вчителі, нау-
ковці, майбутні фахівці або будь-яка людина, яка цікавиться тією чи іншою науковою сферою; 
авторами текстів цього стилю є науковці та фахівці у своїй галузі. Освіта є прикінцевою метою 
застосування такого стилю, що забезпечує використання описів природничих і соціальних за-
конів, виявлення та викладання закономірностей між ними, визначення проблемних завдань та 
підтримку операціональності у навчальній діяльності учнів [5]. Таким чином, підручник є та 
повинен бути якісним джерелом тематичної інформації, а також забезпечувати подальше її за-
своєння під час використання учнями інших джерел, більш змістовних та об’ємних за змістом. 

Кожен підручник за змістом відображає понятійну систему певної теорії [6]. Методич-
не завдання, що визначається щодо його використання у навчально-пізнавальному процесі  
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полягає у засвоєнні понятійної системи, аксіоматики, правил, синтаксичних та морфоло-
гічних основ теорії, що вивчається. Це забезпечує формування операціонального простору 
діяльності учнів, в якому вони спроможні компетентно взаємодіяти з учасниками навчаль-
но-виховного процесу, перебуваючи на різних етапах його розвитку. До того ж, від рівня за-
своєння понятійних систем, дисциплін, що вивчаються у ЗНЗ, залежить і його спроможність 
компетентно взаємодіяти з мережецентричними системними складниками навколишнього 
середовища. Інакше кажучи, понятійні системи тематичних дисциплін, які вивчають учні, 
є для них знаннєво-функціональним ядром операціональності, що становить навчально- 
пізнавальний діяльнісний простір. У цьому просторі забезпечується інтеграція з компонен-
тами навколишнього середовища, як на соціальному, так і на тематично-дисциплінарному 
рівнях. Здатність інтегровано використовувати знаннєво-функціональне ядро, що формуєть-
ся у будь-якій особистості продовж життя, визначає рівні її компетентності та освіченості. 
Основою коректної взаємодії учнів з навколишнім середовищем є знаннєво-функціональне 
ядро їх операціональності, що функціонально здатне підтримати повноту його інтегрованості  
у різні діяльнісні життєві процеси. 

Значущість підручника у навчально-пізнавальному процесі дуже висока, однак інфор-
маційні процеси, що сьогодні розвиваються у суспільстві, пред’являють до функціональних 
властивостей сучасного підручника певні вимоги. Головних серед них є інтерактивність та 
інтероперабельність. Тому виникає необхідність розширити функціональність підручника 
сучасними засобами ІТ-технологій, що спроможні забезпечити інтерактивність його змісту та 
інтероперабельне інтегроване використання зі залученням інформаційних середовищ, ресур-
сів і мережевих інформаційних систем, доцільних до використання у навчально-пізнавально-
му процесі сучасного ЗНЗ. Категорія інтегрованості змісту підручника однозначно визначає 
наявність інструментів пошуку, категоризації, класифікації та встановлення його тематичної 
еквівалентності за змістом із зовнішніми мережевими інформаційними ресурсами.

Будь-який підручник за структурою повинен містити та відображати понятійну сис-
тему теорії, що визначає предметну дисципліну, яка вивчається у ЗНЗ, та складається зі 
впорядкованих контекстів понять, що розкривають її зміст. Вказана структура підручника 
відображає основні та допоміжні терміни та поняття, а також їх відповідні властивості та 
взаємозв’язки. Можна стверджувати, що зміст підручника породжується непустою множи-
ною взаємопов’язаних дефініцій понять, які визначають імена концептів предметної дисцип-
ліни, що вивчається. Таку множину понять визначають як термінополе підручника [7]. 

Поняття-концепти термінополя предметної дисципліни, що відображається у підручни-
ку, можуть бути сформовані у вигляді глосарію. Однак головну роль у будь-якому текстовому 
документі, а особливо у підручнику, виконують контексти, оскільки вони визначають влас-
тивості та функціональність понятійної системи. Фактично термінополе визначає понятійну 
основу взаємодії учнів з інформаційним середовищем підручника та з іншими учасниками 
навчально-пізнавального процесу під час вивчення положень викладеної теорії. Тоді множи-
на взаємозв’язків понять може бути задана множиною властивостей, які їх визначають та 
існують між ними. Ці властивості та їх функціональність визначають у контекстах понять, 
викладених у підручнику за допомогою певного впорядкування [8]. 

Таким чином, множини понять і відношень між ними, інтерпретуючи функції теорії, яка 
визначає базові положення предметної дисципліни, є певними інструментами формування 
термінополя підручника, що містить понятійну систему теорії. Ці множини утворюють певну 
концептуальну схему предметної дисципліни та конструктивно визначають онтологічну сис-
тему підручника, що є відображенням певної теорії [8; 9]. 

В онтологічної системи важливу роль відіграє множина властивостей та відношень, еле-
менти якої беруть участь в утворювальних процесах онтологічної системи. Якщо порівняти 
навчальні програми та підручники, то виявляється, що однією з головних цілей навчально-
пізнавального процесу є засвоєння учнями властивостей понять, які викладено у підручниках, 
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та формування навичок їх використання на функціональному рівні, тобто під час розв’язання 
прикладних завдань. Включення до операціонального простору [5; 6], що визначає можливі 
дії учнів, предметних функцій онтологічної системи підручника, конструктивно задає напрям 
вивчення його теоретичних та практичних положень і формування предметних компетенцій. 
Ці функції є якісним відображенням властивостей понять, викладених у підручнику. Онтоло-
гічна система є якісною складною моделлю, що відображає стани взаємодії концептів теорії, 
положення якої викладають у підручнику у вигляді певної множинної впорядкованості кон-
текстів понятійної системи [4; 5; 8; 9]. 

Онтологія охоплює більш широку сферу, ніж деталізований набір понять та відносин. 
Отже, онтологія є відображенням певної теорії та може бути представлена активною систе-
мою знань, що містить множину об’єктів, пов’язаних з описами, а також формальними ак-
сіомами, які обмежують інтерпретацію та спільне вживання цих термінів. Онтологію можна 
розглядати як певну експліцитну концептуалізацію логічної теорії, деякого числення з певни-
ми правилами. Ця теорія дозволяє систематизувати категорії дійсності як такі, що виражено 
мовою значень [4; 8; 9] і наявні у змісті підручника. 

На рисунку 1 представлено узагальнену схему формування онтологічної системи під-
ручника. Так, лінгвістичні процедури відповідного процесора забезпечують формування тер-
мінополя на основі контент-аналізу змісту його тексту. 

Результатом вказаного контент-аналізу, окрім термінополя, є таксономія, класифікатор 
відношень та зв’язані множинними бінарними відношеннями множини контекстів кожного 
поняття у підручнику. Семантичні правила, які визначаються натуральною системою онтоло-
гії підручника, забезпечують формування класів понять та їх таксономій, зв’язування їх між 
собою відповідними множинними відношеннями та визначення функціоналу, що створює 
операціональне середовище онтологічної системи підручника. 

Рис. 1. Узагальнена схема формування онтологічної системи підручника
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З рисунку стає зрозуміло, що в середовищі лінгвістичного процесору [10] на основі проце-
дур контент-аналізу формуються глосарій і таксономія. У середовищі семантичного процесору 
формуються тезаурус та процедури інтерактивної взаємодії з кожним елементом термінополя, 
таксономії та тезауруса, що є складовими онтологічної системи підручника. До того ж, створю-
ються множинні бінарні відношення між ними і поняттями та їх контекстами. Це дозволяє ви-
значити онтологічний підручник як інтерактивну систему знань. За рахунок виділення з множи-
ни множинних відношень понять його термінополя, як основи понятійної системи, отримуємо 
зв’язок між таксономією онтологічної системи підручника та відібраними за певними критерія-
ми мережевими інформаційними ресурсами. Головною рисою цих ресурсів є розширений кон-
текстний опис понять, що викладено у базовому підручнику чи знаходження новітнього поняття 
«теорії», положення якої вивчаються учнем, що більш обґрунтовано доповнює його зміст.

Таким чином, онтологічні системи, створених за темами предметних дисциплін, які  
вивчаються у сучасному ЗНЗ, формують множинну системоутворюючу аксіоматичну плат-
форму трансферу знань в освітній простір. Це забезпечить досить високу наукову змістов-
ність навчального процесу, а також надасть можливість учням і вчителям здійснювати нав-
чання у вигляді дослідження властивостей об’єктів предметних дисциплін, що вивчаються. 
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