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Обґрунтовано необхідність створення комп’ютеризованих інформаційно-методичних
комплексів для викладання технічних дисциплін з можливістю доступу з мережі Інтернет.
Розроблено такий комплекс з навчальної дисципліни «Операційні системи промислових
комп’ютеризованих систем управління». На основі структури дисципліни розроблено схему
інформаційно-навчального комплексу, згідно з якою реалізовано гіперпосилання та логічні
зв’язки між основними розділами. Для можливості самоперевірки студентами отриманих
знань реалізовано підсистему тестування, що дає змогу налаштувати систему, обрати
тематику питань та зберегти отримані результати. Наведено роботу сторінок
комп’ютеризованої системи та підпрограми тестування.
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Обоснована необходимость создания компьютеризированных информационнометодических комплексов для преподавания технических дисциплин с возможностью
доступа из сети Интернет. Разработан такой комплекс по дисциплине «Операционные
системы промышленных компьютеризированных систем управления». На основе структуры
дисциплины разработана схема информационно-учебного комплекса, согласно которой
реализованы гиперссылки и логические связи между основными разделами. Для
возможности самопроверки студентами полученных знаний реализована подсистема
тестирования, где можно настроить систему, выбрать тематику вопросов и сохранить
полученные результаты. Приведены результаты работы страниц компьютеризированной
системы и подпрограммы тестирования.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасному суспільстві без вищої освіти немає успішного
майбутнього. Придбання нових знань, умінь, навичок, орієнтація на їхнє відновлення й
розвиток стають фундаментальними характеристиками працівників у сучасній економіці. Це,
у свою чергу, визначає необхідність використання в освітній системі передових і
перспективних інформаційних технологій [1].
Досить проблематичним є питання забезпечення спеціальних технічних дисциплін
необхідною літературою й методичними вказівками. Це пов'язано не тільки з недостатнім
фінансуванням, але, найчастіше, й з відсутністю виданих сучасних підручників і посібників.
Ще одним дуже важливим моментом є те, що, відповідно до нових Державних освітніх
стандартів, значна частина роботи з освоєння навчального матеріалу переноситься на
внеаудиторну, самостійну роботу студента. При цьому зміст і обсяг програм по технічних
дисциплінах практично не зазнають істотних змін. Невідповідність між обсягом знань, що
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повинний засвоїти студент, і часом, що відводиться на цю роботу, змушує викладачів шукати
нові методи роботи, що дозволили б уникнути зниження якості підготовки фахівців.
Одним з можливих рішень даної проблеми є розробка й використання в навчальному
процесі комп'ютеризованих інформаційно-методичних комплексів для професійноорієнтованих і спеціальних навчальних дисциплін [2–6]. Ці комплекси дозволяють здійснити
нові підходи до організації навчального процесу, вирішити цілком визначені задачі в процесі
підготовки й формування фахівця, прищеплювати студентам навички самостійної роботи,
розвивати в них наочно-образне мислення, роблячи акцент на причинно-наслідкових зв'язках
досліджуваних об'єктів і процесів. Із розвитком дистанційної освіти подібні комплекси
незамінні, оскільки всі матеріали з навчальної дисципліни поєднані та мають зрозумілі
зв’язки, які реалізовані за допомогою функції гіперпосилань. Таким чином, метою даної
роботи є розробка електронного інформаційно-навчального комплексу з реалізацією функції
самоперевірки знань.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З широким розповсюдженням
комп’ютерних технологій у промисловості підвищується потреба в спеціалістах, що мають:
 на базі вимог до системи та характеристик сучасних операційних систем вміти
вибирати типи та версії операційних систем для серверів та робочих станцій з використанням
аналізу параметрів безпеки, вимог до надійності структури мережі, апаратної платформи на
етапі технічного проектування;
 на базі організаційно-функціональної структури системи управління, типу та версії
операційної системи вміти виконувати адміністрування операційної системи
автоматизованого робочого місця, сервера та дворангової мережі з використанням консолі
адміністратора на основі принципів адміністрування локальних мереж;
 на базі конкретного типу та версії операційної системи виконувати аналіз основних
параметрів функціонування апаратно-програмного комплексу за допомогою вбудованих
механізмів операційних систем для автоматизованого робочого місця або сервера;
 оптимізовувати запити до баз даних сервером в умовах проектування запитів з
мінімальним часом їх виконання за допомогою програмних засобів систем управління
базами даних (СУБД) – оптимізатора запитів, використовуючи методи аналізу й нормалізації
запитів, вибору стратегії виконання запитів, побудови плану запитів;
 на базі конкретної архітектури обчислювальної системи та типу операційної системи
вміти розробляти системне програмне забезпечення (драйвери) для інтегрованої роботи
програмно-апаратного комплексу за допомогою стандартних моделей, з використанням
засобів розробки програмного забезпечення;
 на базі вимог до комп’ютеризованих систем управління, сформованих за
результатами аналізу динамічного об’єкту управління, вміти розробляти операційні системи
реального часу для мікроконтролерів з використанням спеціалізованих інструментальних
засобів й т.ін.
Відповідні фахівці готуються за спеціальністю 7.05020101 «Комп’ютеризовані системи
управління (КСУ) та автоматика», вивчаючи навчальну дисципліну «Операційні системи
промислових КСУ».
Дисципліна «Операційні системи промислових КСУ» завершує цикл дисциплін, що
вивчають практичні питання схемотехніки складних систем керування технологічним
обладнанням та розробки й складання програмного забезпечення, що обслуговує сумісну
роботу їх інформаційних засобів; вивчаються питання оформлення конструкторської
документації згідно з діючими стандартами. Метою вивчення дисципліни є освоєння
принципів системного підходу, складання та аналізу технічного завдання на проект, який
виконується, розробка пакету конструкторської документації, формалізація задач
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проектування керуючих пристроїв та інтерфейсних засобів, вибір конфігурації системи
управління.
Відповідно до структури дисципліни та вимог при її підготовці було розроблено
структурну схему інформаційного-навчального комплексу, яка наведена на рис. 1.
Робоча навчальна програма з дисципліни
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Рисунок 1 – Структурна схема інформаційно-навчального комплексу
дисципліни ОСПКСУ
Основою при розробці структурної схеми є затверджена робоча навчальна програма,
відповідно до якої робота комплексу розділена на наступні частини:
 тематика лекцій. У розділі наведено загальний перелік тем лекційного матеріалу, а
по переходу за кожною темою надано весь зміст лекцій, в кінці кожної вказано перелік
літературних джерел, за якими можна переглянути питання, що наведені в лекції;
 тематика лабораторних робіт містить перелік тем запланованих робіт із зазначенням
мети роботи;
 тематика самоперевірки містить перелік тем та питань, що виносяться на самостійне
вивчення;
 методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт, що містять основні
теоретичні відомості з кожної теми, порядок виконання роботи, приклади та контрольні
питання за результатами роботи;
 методичні вказівки щодо виконання курсових робіт, в яких сформульовано завдання,
наведено структуру роботи, приклади виконання розділів та правила оформлення;
 контрольні завдання – це перелік питань, що складені відповідно до тематики лекцій,
лабораторних, а також до матеріалу, що віднесений на самостійне опрацювання;
 електронна бібліотека вміщує літературу, яка використовується при вивченні
дисципліни;
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 система контролю знань студентів розбита на питання до модулю та до іспиту.
Систему надано у вигляді тестів.
До основних можливостей та вимог, які ставляться перед віртуальним комплексом
навчальної дисципліни, належать вимоги до електронного навчального посібника [7–9]:
 відповідність нормам дисципліни;
 доступність викладеного матеріалу;
 можливість самооцінки студентів;
 можливості розширюваності та модернізації.
Для забезпечення перелічених вимог та з метою легкого доступу до системи через
мережу Інтернет було реалізовано систему у вигляді Інтернет сторінки з логічними зв’язками
та переходами по розділам.
Для розробки комплексу обрано програму Web Page Maker. Web Page Maker, це дуже
простий і зручний інструмент для створення веб-сторінки. З його допомогою можливо
створити різну по складності Інтернет сторінку, із зображенням, музикою, текстом і відео.
Віртуальний комплекс створювався з використанням технологій гіперпосилань для
створення швидких і зручних переходів від тематики до безпосереднього опису, від списку
літератури до обраної книги в електронному варіанті, також є можливість використовувати в
комплексі динамічні моделі, відео- й аудіо- матеріали.
Розробка структури сайту є необхідним заходом для зручної навігації, переходу,
пошуку інформації по сайту. Гарно структурований сайт є успішним у подальшому
заохоченні користувачів. Структура розроблюваного сайту повторює структуру
інформаційно-навчального комплексу дисципліни ОСПКСУ (рис. 1) та забезпечує
взаємозв’язок усіх основних підрозділів.
Головну сторінку сайту надано на рис. 2.

Рисунок 2 – Навчально-методичний комплекс дисципліни ОСПКСУ
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На головній сторінці наведено коротку характеристику даної дисципліни. Як видно з
рисунку, перехід на кожну наступну сторінку виконується за допомогою кнопок, які містять
назви підрозділів:
 швидкий перехід (видимий на всіх сторінках сайту й необхідний для швидкого
переходу з розділу до розділу);
 головна (рис. 2);
 навчальна програма, робоча навчальна програма (рис. 3);
 лекції (рис. 4);
 лабораторні роботи (рис. 5);
 тестування (рис. 6).
На рис. 3 можна побачити сторінки «Навчальна програма» та «Робоча навчальна
програма», на яких можна ознайомитися з метою, задачами, загальним змістом дисципліни, а
також переліком матеріалу, що вивчається. Крім того, в програмах зазначено кількість годин,
які відводяться на вивчення того чи іншого виду робіт, що дозволить систематизувати
роботу та правильно розподілити свій час.

Рисунок 3 – Навчальна та робоча навчальна програми
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На рис. 4 зображено приклади сторінок лекції з дисципліни ОСПКСУ. У цих розділах
студент може детальніше ознайомитися з конкретною темою. Теоретичний лекційний
матеріал супроводжується графічним матеріалом та літературними посиланнями, за якими
можна переглянути додаткову інформацію з відповідного питання.

Рисунок 4 – Лекції з дисципліни ОСПКСУ
Перелік та зміст лабораторних робіт зображено на сторінці “Лабораторні роботи”
(рис. 5), де, слідуючи за вказівками, можна виконати відповідну лабораторну роботу.
Обравши номер роботи, відкривається відповідна сторінка, де користувач знайомиться з
короткими теоретичними відомостями, що необхідні при виконанні практичної частини
роботи. У пункті “Підготовка до лабораторної роботи” містяться вказівки, які необхідно
виконати, щоб можна було розпочати безпосереднє виконання завдання, а саме: як
налаштувати систему, які команди та в якій послідовності слід виконати. Потім користувач
знайомиться з порядком виконання роботи, завданнями, що розглянуті як приклад
виконання.
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Після кожного завдання є контрольне питання для перевірки засвоєння матеріалу. В
разі вірного виконання прикладів та відповідей на контрольні питання можна переходити до
виконання індивідуальних занять, що наведені наприкінці у вигляді таблиці з варіантами.

Рисунок 5 – Лабораторні роботи дисципліни ОСПКСУ
В останньому розділі “Тестування”, який можна переглянути на рис. 6, кожен з
бажаючих може перевірити рівень отриманих знань з дисципліни «Операційні системи
промислових КСУ» за допомогою проходження тесту. Тестування можна пройти не тільки в
кінці вивчення всього теоретичного курсу, а й при ознайомленні з будь-якою лекцією або
при виконанні лабораторної роботи. Перед проходженням тесту користувач знайомиться з
правилами та вимогами, також у вікні надається довідкова інформація, що може бути
корисною під час тестування.
Підсистема тестування реалізовувалася в програмному пакеті SunRav. При розробці
тестових питань було дотримано рекомендації та вимоги до їх складання [10]:
 у тестовому завданні має бути присутня правильна відповідь (або декілька вірних
відповідей залежно від змісту завдання);
 зміст завдання має відповідати програмним вимогам та відображати зміст навчання;
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 запитання чи ствердження мають містити одну завершену думку й бути чітко
сформульованими;
 рекомендовано не використовувати вступні фрази, розлогі ствердження та слова, що
містять невизначеності;
 не слід включати в тест завдання провокаційного характеру, що передбачають появу
помилки;
 не рекомендується спрощувати питання;
 правильні відповіді мають бути точними та стислими, варіанти відповідей –
граматично узгодженими з основною частиною завдання;
 номер правильної відповіді не має повторюватися від питання к питанню.

Рисунок 6 – Сторінка тестування
Питання побудовані таким чином, що охоплюють тематику всього пройденого
матеріалу за розділами. Тобто перед проходженням тесту можна обрати конкретну тему,
розділ чи вид роботи для перевірки отриманих знань.
У підсистемі тестування сформовані питання різного типу, а саме: питання з
можливістю одиночного або множинного вибору (рис. 7); питання відкритого типу, що
потребує вводу відповіді в спеціальне поле з клавіатури; питання на відповідність (рис. 8), де
слід установити відповідність між ствердженнями. Під час проходження тесту
відображається поточна інформація результатів (рис. 8), таким чином, користувач,
відповівши, одразу бачить правильність своєї відповіді, загальну кількість питань та
кількість вірних.
Після проходження тесту відкривається вікно, в якому зазначено результати
тестування, переглянувши які, користувач може оцінити свої знання.
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Рисунок 7 – Приклад питання при проходженні тестів з лабораторної роботи

Рисунок 8 – Поточне вікно при проходженні тесту

Рисунок 9 – Вікно результатів проходження тестів
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ВИСНОВКИ. Розроблена навчальна система, проста й зручна у використанні, може
застосовуватися для денної, заочної та дистанційної форм навчання, містить усі компоненти
для вивчення даної дисципліни, що дає змогу студенту самому контролювати процес
навчання та отримати необхідні знання й навички. Однією з особливостей комплексу
навчальної дисципліни є те, що після вивчення будь-якої теми чи виконання лабораторної
роботи одразу існує можливість самостійно перевірити здобуті знання. Використання у
навчальному процесі таких систем дозволить підвищити якість підготовки фахівців за
рахунок структурно розміщеного матеріалу, змістовно розроблених завдань, можливості
перевірки набутих знань у будь-який момент.
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COMPUTERIZED TRAINING SYSTEM FOR DISCIPLINE "OPERATING
SYSTEMS INDUSTRIAL COMPUTERIZED CONTROL SYSTEMS"
Ye. Nosach
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: evnosach@mail.ru
The necessity of creating a computerized information and methodological materials for the
teaching of technical subjects with the possibility of access of the Internet. Developed such a
complex subject "Operating Systems computerized industrial control systems". Based on the
structure of the discipline developed a scheme of information-educational complex, according to
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which hyperlinks are implemented and the logical connections between the main sections. To be
able to self- test the knowledge of students, implemented subsystem testing, where you can
configure your system to choose subject matters and save the results. The results of the pages of a
computerized system and testing routines.
Key words: education, operating system, e-learning, electronic complex, testing.
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