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Актуальність. Інформаційно-навчальні системи продовжують відігравати
значну роль в навчальних процесах різних форм. Такі системи затребувані в
шкільній освіті, університетських програмах, корпоративному навчанні та в сфері
професійного саморозвитку[1]. Гіпермедіа-середовище, що отримало потужну
технічну інфраструктуру завдяки World Wide Web, зумовило дослідження та появу
нових форм та засобів презентації інформаційно-навчального контенту.
Різноманітні методи та засоби візуалізації навчальної інформації підвищують
наочність та полегшують процес сприйняття нових знань. Серед таких засобів –
широка палітра концептуальних карт, що набули значного поширення в багатьох
галузях, суміжних з інформаційними технологіями та освітою [2]. Концептуальна
карта, або карта поняття має вигляд графа, вузлами якого є поняття предметної
області, а ребра відповідають відношенням між цими поняттями. Такі карти перш
за все подаються графічно на паперових чи цифрових носіях, а також
представляються за допомогою того чи іншого формально-математичного апарату.
Новизна. Робота присвячена огляду карт понять, дослідженню передумов до
їх створення, аналізу їх типів та цілей застосування в навчальному процесі та
інформаційно-навчальних системах. Ставиться завдання проаналізувати вимоги до
інтерактивних карт понять в онтологічно-орієнтованих системах для підтримки
безперервного навчання.
Графові та мережеві подання та передумови появи карт понять. Фоном
для появи карт понять різних типів в 1960-70-х рр. були галузі, дотичні до
психології навчання, подання знань, когнітивної психології, лінгвістики,
формальної логіки, машинної обробки природної мови тощо.
Ранні роботи з семантичних мереж спираються на напрацювання
Хомського [3] в галузі лінгвістичних структур та роботи багатьох інших
дослідників психологічної та когнітивної лінгвістики. Так, Куілліан [4],
засновуючись на дослідженнях моделювання людської пам’яті, запропонував
модель семантичної мережі. Логічна структура на базі речень природної мови та
міркування такої системи візуалізувалися у вигляді графа (рис.1) на базі зв’язків
асоціативності між поняттями. Робота дала поштовх до подальшої специфікації
відношень та розвитку формального апарату семантичних мереж.

Рисунок 1. Подання поняття «Їжа» в моделі семантичної мережі Куілліана [4]
В галузі педагогічної психології Ausubel [5, 6] пропонує концепцію
осмисленого навчання, що ґрунтується на гіпотезі про те, що когнітивні структури
організовані ієрархічно, де високоінклюзивні поняття містять менш інклюзивні
підлеглі поняття та дані. Це означає, що для успішного засвоєння нового
навчального матеріалу він повинен бути інкорпорованим в наявні когнітивні
структури учня таким чином, щоб підпорядкуватися та бути співвіднесеним з
відповідними вже існуючими в структурі поняттями [6]. Таким чином, Ausubel
наголошує на важливості структурування та зв’язування нової інформації із
наявною в процесі навчання [7]. Реалізацію цих вимог пропонується здійснювати
за допомогою розвинених органайзерів, які є будь-якою формою візуального,
вербального чи текстового матеріалу, що подає структуру навчального контенту.
Головною задачею таких органайзерів є наголошення на ключових поняттях та їх
взаємних зв’язках та співвідношеннях з відомими поняттями [8].
Ці педагогічно-психологічні основи стали підвалиною для розробки карт
понять Джезефом Новаком в Корнелльському університеті в 1972 р. [2] Карти
понять за Новаком – графічні інструменти для організації та подання відношень
між поняттями, що представляється лінією, яка з’єднує два поняття. Слова на лінії
є фразами зв’язку, що визначають відношення між поняттями. Поняття та судження
зазвичай організовуються ієрархічно від найбільш загальних та найбільш
інклюзивних до найдрібніших [2], рис. 2. Такі карти виникли як засіб реалізувати
ідеї Ausubel для презентації учням нових знань. Ключовим застосуванням карт

понять у Новака є діяльність учнів по створенню карт понять як вид навчальної
діяльності. Такі карти допомагають учням структурувати власні судження та
зв’язувати нову інформацію з вже відомою, забезпечуючи асиміляцію нових знань
в персональну когнітивну структуру. Карти понять та діяльність з їх
конструювання реалізують тут смислове навчання за Ausubel на противагу
заучуванню. Слід підкреслити, що ефективні та зрозумілі карти понять за Новаком
будуються з урахуванням правильного фокусування на питанні, що розглядається
[2]. Це означає, що кожна окрема карта не ставить за мету подати усі можливі
зв’язки та залежні поняття, натомість відбувається презентація найбільш суттєвих
суджень в даному навчальному контексті.

Рисунок 2. Карта понять за Новаком, що розкриває основні особливості
концептуальних карт [2]
У 1976 р. Сова (Sowa) представив формалізм концептуальних, який згодом
детально описав у своїй книзі [2], яка стала значущим внеском в галузь подання
знань. Концептуальні графи є формальною нотацією, що служить посередником
між людиною та комп’ютером. Графи описують смисл даних відповідно до
користувацької точки зору, але також вони асоціюються з процедурами, що мають
доступ до до даних відповідно до машинної формалізації [10]. Приклад
концептуального графу [10] подано на рис. 3. Формально концептуальний граф є
кінцевим, зв’язним, двочастковим графом. Вузли графа представляють поняття або
концептуальні відношення. Поняття позначаються прямокутниками, а відношення
– еліпсами. Мітки дуг тут не використовуються [11].

Як зазначається, застосування графічного представлення знань, в тому числі
на базі теорії концептуальних графів допомагає формалізувати міркування про
стани, поведінку та відношення об’єктів. Таким чином, можна створювати та
опрацьовувати декілька альтернативних гіпотез про складні об’єкти та
неоднозначні ситуації, наприклад в галузі космонавтики [10]. Дослідники
інформаційних систем для NASA [10] підкреслюють, що подібна графічна
репрезентація знань допомагає користувачеві в розумінні предметної області,
спрощує маніпуляцію, редагування та ревізію знань та переведення їх в різні рівні
складності для різних аудиторій слухачів.

Рисунок 3. Приклад концептуального графу в дослідженнях NASA [10]
У 1972 р. F. Dansereau з колегами запропонував стратегію карт типу «вузолзв’язок» (node-link) як продовження підходу до використання графічних діаграм
для комунікації та використання мережевих моделей концептуалізації людської
пам’яті [12]. Такі карти автори також називають карти знань або Texas Christian
University Node-Link Mapping (TCU-NLM). Пропонується використання трьох
типів карт: інформаційні карти, карти-керівництва та карти вільного стилю.
Інформаційні карти (рис. 4) створюються експертом з метою презентації деякої
теми учням або кінцевим користувачам. Карти-керівництва є частковими картами,
що передбачають заповнення прогалин в процесі вирішення задачі або в процесі
навчання. Карти вільного стилю конструюються учнем чи користувачем під час
опрацювання вербального матеріалу для вираження отриманих знань [12]. Вузли
служать для вираження понять та характеристик, зв’язки (ребра) мають напрямок
та позначаються символами, яким відповідають типи відношень відповідно до
легенди.

Рисунок 4. Приклад node-link-карти, що подає формальні принципи
створення таких карт [12]
Карти TCU-NLM показали ефективність в підтримці навчального процесу,
професійному консультуванні та бізнес-діяльності, зокрема в проведенні
дискусійних нарад [12].
У 1974 р. Бузан у своїй книзі описав методику інтелект-карт [13]. Він вказує,
що природа інтелект-карт пов’язана з особливостями роботи розуму, і вони можуть
використовуватись практично в будь-якій діяльності, де задіюється мислення,
пам’ять, планування та креативність. Бузан запропонував застосовувати інтелекткарти для підготовки промов, написання текстів, аналізу задач, для зустрічей та
комунікації, а також для нотування [13].
Інтелект-карта є діаграмою, у центрі якої деяке поняття (рис. 5). За формою
інтелект-карта є радіальним деревом, хоча окрім ієрархічних зв’язків тут також
можуть застосовуватись додаткові ребра асоціацій між різними елементами
структури. Завдяки радіальній формі інтелект-карти виявилися досить зручними

для подання інформаційних структур та набули значного поширення як засіб
візуалізації ідей [14].

Рисунок 5. Приклад інтелект-карти [15]
Бурхливий розвиток мережевих представлень та графових концептуальних
візуалізацій зумовили великий дослідницький та практичний інтерес до
застосування карт понять в навчально-довідкових цілях у відповідних
інформаційних системах.
Застосування карт понять в інформаційно-навчальних системах.
Конструювання карт понять користувачами. Новак наголошує на ефективності
конструювання карт понять учнями як способу здійснювати осмислене навчання
[16]. Новак пропонує використовувати методи навчання, які б заохочували учнів
самостійно конструювати карти понять на базі лекцій та інших навчальних
матеріалів [17]. Подібна діяльність спонукає учнів до структурування власних
знань та більш глибокого осмислення нового матеріалу у співвідношенні з
відомими даними на противагу заучуванню. Інформаційні системи, що дозволяють
використовувати комп’ютерні інтерфейси для створення цифрових карт понять,
вбачаються важливим інструментом для подальшого впровадження таких карт в
навчальних системах[2].
Оцінювання знань. Новак [2] та Кінчін [18] вказують на успішні приклади
застосування техніки конструювання карт понять учнями з метою оцінювання
знань. Конструювання карт, таким чином, ефективне для ідентифікації як
коректних так і невірних ідей учнів. Карти понять можуть бути так само
ефективними, як і контрольні співбесіди, що вимагають значних витрат часу для
ідентифікації знань студента до та після навчального курсу [2]. За допомогою
самооцінювання та конструкції карт понять студенти можуть ефективно визначати
та усувати хибні уявлення.

Навігація в навчальному середовищі. Значна кількість досліджень направлена
на застосування карт понять для покращення навігації в гіпермедіа-середовищі
навчальних систем [2, 19, 20, 21]. Puntambekar приділяє значну увагу питанням
нелінійної навігації в навчальних гіпермедіа-системах [19]. Перевагою
гіпертекстових навчальних систем є можливість подачі контенту таким чином, щоб
відобразити численні взаємозв’язки між поняттями [19]. Використання для цієї
мети карт понять є зручним механізмом. Карти понять можуть бути ієрархічними,
що унаочнює структуру навчальної області, та неієрархічними, що дозволяє
передати більшу кількість зв’язків [19, 22]. Пропонується [20] застосовувати
навігацію з використанням карт понять для самокерованого навчання та для
навчання на базі спільнот. Тут застосовується стандарт тематичних карт ISO [23]
для мультишарової моделі карт навчальних ресурсів [20]. Зазначається, що
застосування візуалізацій на базі тематичних карт, допомагало учням знаходити
необхідні навчальні ресурси швидше, допомагало організовувати навчальні
ресурси більш осмисллено, а також сприяло більш ефективному відбору ресурсів
всередині навчальних спільнот [20]. Eldefrawi [21] з колегами пропонують
використання карт понять для навігації по енциклопедичним даним Wikipedia.
Наголошується на інформаційному перевантаженні при навігації ресурсами
енциклопедії лише штатними методами системи на базі гіперпосилань в статтях та
категоріях. Натомість карти понять, що презентують предметну область, здатні
полегшити цей процес.
Презентація знань користувачам. Пропонується [2, 24] використання карт
понять для презентації контенту. Такі карти понять допомагають користувачу
швидше визначати релевантність документів власній інформаційній потребі. Карти
понять для презентації вмісту документів допомагають користувачу швидше
зрозуміти ключові поняття та смислову структуру документа та стають певним
індексним покажчиком, що допомагає в подальшому ознайомленні з документом
[24]. Карта понять дозволяє подати інформацію в компактному та легкому для
розуміння форматі, а також є ефективним засобом резюмування документів.
Подібні карти-резюме документа в поєднанні із гіперпосиланнями можуть служити
зручним інтерфейсом навігації до необхідних ділянок документа [24].
Дослідницький пошук. Техніка дослідницького пошуку в множині
інформаційно-навчальних ресурсів передбачає таку комплексну інформаційнопошукову діяльність, що включає аналіз багатьох джерел інформації та визначення
релевантного напрямку подальшого дослідження. Подібна діяльність актуальна
для безперервного навчання та саморозвитку експертів. Дослідницький пошук
вимагає новітніх людино-машинних інтерфейсів для підвищення швидкості
аналізу ресурсів користувачем та прийняття рішення про подальший рух
інформацйними ресурсами. У роботах [25, 26] пропонується використання карт
понять для дослідницького пошуку. Sarrafzadeh [26] використовує ієрархічні та
неієрархічні графи понять для презентації результатів пошуку. Falke [25] пропонує
автоматизоване анотування текстів у вигляді карт понять та їх використання в
інтерфейсах системи дослідницького пошуку по колекції документів.
Інтерактивні карти понять. У попередніх роботах пропонується
використання інтерактивних карт понять в навчальному середовищі [14, 27]. Тут

ми пропонуємо інтерфейс системи, що реалізує карту понять у вигляді
інтерактивного графу з функціями зміни масштабу, пошуку понять на графі,
навігації та опрацювання взаємодії користувача з візуалізованими об’єктами.
Надається функція відображення сукупної текстово-медійної інформації про
поняття-вершину в графі, що ґрунтується на відображенні відповідних тез понять
(рис. 6). На порталі [27] застосовуються інтерактивні карти для презентації вмісту
розділів та окремих статей у вигляді графів, що відображають структуру контента
та містять гіперпосилання на відповідні ділянки.

Рисунок 6. Інтерактивна карта понять [14, 27]
Хендлер [28] та колеги пропонують застосовувати інтерактивність до карт
понять в цифровому навчальному середовищі. Зокрема тут пропонується надавати
природомовні пояснення для ребер-відношень між поняттями у відповідь на
відповідні маніпуляції користувачів з картою понять. У роботі [29] розглядається
підхід до використання в навчальному процесі інтерактивних карт понять, які
конструюють учні за допомогою мобільних пристроїв. Інтерфейс системи
передбачає можливість зворотного зв’язку, коментування карт, додаткову
інформацію до карт, що вказує на відповідні навчальні матеріали. Робота з картами
на мобільних пристроях повинна передбачати відповідні інтерфейси користувача,
що забезпечать зручне виконання інтерактивних функцій та перегляду карт з
урахуванням особливостей та обмежень гаджетів. У роботі [30] пропонується
застосування інтерактивних карт понять для доступу до колекцій інформаційних
ресурсів в цифрових бібліотеках з навчальною метою. Такі інтерфейси
допомагають користувачам залишатись сфокусованими на науковому контенті, що
відповідає їх інформаційно-пошуковій дослідницькій меті та менше відволікатись
на технічні аспекти пошуку.
Комплексні рішення. Новак [2] висловлює ідею навчального середовища з
комплексним застосуванням карт понять. Великий науково-практичний інтерес

зумовлює актуальність побудови навчальних систем з широким застосуванням
графових інтерфейсів та карт понять для презентації навчальної інформації,
навігації в навчальному середовищі, пошуку інформації в картах понять та
зв’язаних ресурсах, дослідницького огляду предметної області, міждисциплінарної
інтеграції, конспектування, колективної взаємодії та представлення власних
досліджень предметної області навчання. У роботах [14, 27] ми представляємо
спробу розробки комплексного підходу до використання карт понять в
онтологічно-орієнтованому інформаційно-навчальному порталі. Автоматизована
побудова карт понять інтегрується з методами семантичної формалізації контенту,
карти понять здійснюють підтримку навігації навчальними ресурсами та
застосовують текстово-медійне анотування вершин на базі інтерактивного
інтерфейсу. Задача автоматизації побудови карт понять для інтегрованих
багатоаспектних рішень в навчальних системах залишається актуальною задачею.
Вимоги до сучасних інтерактивних карт понять в інформаційнонавчальних системах. Ґрунтуючись на попередніх дослідженнях [1] та зважаючи
на ефективність карт понять для вирішення різних освітніх задач, пропонується
розвивати використання карт понять в онтологічно-орієнтованих інформаційнонавчальних системах, зосереджуючись на пошуку комплексних рішень, що
дозволять оптимізувати трудові та обчислювальні витрати. На основі здійсненого
огляду, формулюються наступні вимоги до інтерактивних карт понять в
інформаційно-навчальних системах.
Автоматизація побудови інтерактивних карт понять. Приділяється багато
уваги автоматизації побудови карт понять [25, 28]. Натомість спроби автоматичної
побудови карт-резюме на основі тексту мають свої обмеження та потребують
додаткового пошуку балансу автоматичної обробки та редагування експертом з
метою досягнення найбільшої дидактичної адекватності. У попередній роботі [14]
пропонується комплексне рішення з формалізації контенту, яке має
багатофункціональне застосування для навчальної системи, у тому числі для
автоматизованої побудови інтерактивних карт понять. Такий підхід вважається
переспективним з точки зору балансу трудових витрат та дидактичної
релевантності.
Наявність широких навігаційних можливостей та зменшення когнітивного
навантаження. Аналіз, поданий вище, свідчить про великі можливості карт понять
для реалізації концептуально-орієнтованої навігації освітніми ресурсами. Разом з
тим концептуалізація великих об’ємів інформаційно-навчального контенту
передбачає значні когнітивні навантаження при використанні відповідних
графових візуалізацій. Актуальним тут є пошук ефективних
механізмів
контекстуалізованого відображення фрагментів концептуальних графів, що
дозволить зменшити смислове перевантаження карт та за допомогою
інтерактивних інтерфейсних засобів надасть можливості подальшої деталізації та
заглиблення в предметну область шляхом відображення відповідних підграфів та
гілок.
Реалізація міжпредметних зв’язків. У роботі [1] ми зазначали важливість
опрацювання та використання міжпредметних зв’язків в інформаційно-навчальних
системах, що ставлять за мету підтримку безперервного навчання. Карти понять є

наочним методом візуалізації зв’язків, у тому числі міждисциплінарних. Натомість
викликом тут є відмінність термінологічних контекстів в навчальних ресурсах з
різних предметних галузей та багатозначність термінів при їх міждисциплінарному
застосуванні. Цю проблему відповідним чином мають адресувати карти понять, що
застосовуються до багатопредментих інформаційно-навчальних сховищ.
Природомовне та медійне анотування елементів карти, що включає опис
вершин та ребер. У роботах [2, 20] та інших роботах пропонується та описується
функція інтерактивності карт, що передбачає навігаційний зв’язок між ділянкою
графового відображення та медійно-текстовим контентом, що пояснює відповідне
поняття чи структуру. Подібна функціональність значним чином розширює
можливості презентації інформаційно-навчального контенту з використанням карт
понять. Анотований опис ребер [28] є дидактично значущим прийомом, що
допоможе користувачам аналізувати поняття у співвідношенні одне з одним.
Широке застосування інтерактивного контентного супроводження графової
структури в нашій роботі [14, 27] продемонструвало свою практичну корисність та
підтверджує актуальність розвитку таких функціональних можливостей в
інтерактивних картах понять.
Комплексне застосування графових інтерфейсів та карт понять в
інтерактивних навчальних середовищах. Ефективність відображення складних
концептуальних структур та суджень у вигляді графових візуалізацій зумовило
популярність та багатогранність застосування карт понять в освітній галузі та
інформаційних системах. З іншого боку особливості та усталені форми гіпермедіаконтенту, а також професійна галузь, що досліджує зручність користувацького
досвіду (UI/UX), разом формують виклик до пошуку ефективних форматів для
широкого застосування інтерактивних карт понять в інформаційно-навчальних
системах. Ведеться мова не лише про концептуальну презентацію ділянок
контенту, а й більш широке застосування карт понять як інтерфейсних рішень для
навігації інформаційно-навчальними ресурсами. Так, на Semantic Portal [27] ми
робимо спроби подавати альтернативні стандартному гіпертексту способи огляду
структури навчального курсу та окремих сторінок у вигляді графів, вузли яких
представляють розділи та частини контенту та є дієвими гіперпосиланнями на ці
ділянки.
Адаптація інтерфейсів до мобільних пристроїв. Впевнена тенденція до
переважного використання мобільних пристроїв порівняно з настільними
комп’ютерами [31] зумовлює актуальність адаптації інтерфейсів інформаційнонавчальних систем до програмно-апаратних можливостей смартфонів. У роботі
[29] звертається увага на особливості організації інтерфейсу при конструюванні
карти поняття з використанням мобільного пристрою. Застосування інтерактивних
карт понять в межах мобільних систем є значним викликом з точки зору UI/UX і
зумовлює пошук оптимальних рішень для забезпечення зручної людино-машинної
взаємодії.
Висновки. Карти понять спираються на значущі підвалини когнітивної і
педагогічної психології, комп’ютерної лінгвістики та інженерії знань.
Ефективність опису міркувань та концептуальних відношень у контексті їх
сприйняття людиною зумовила широке застосування карт понять у навчанні: від

конструювання карт учнями до презентації начальної інформації слухачам.
Цифрові формати, технології гіпермедіа та значні можливості людино-машинної
взаємодії в інформаційних системах стали ефективним підґрунтям для розробки і
дослідження інтерактивних карт понять для їх широкого застосування в
інформаційно-навчальних системах.
Карти понять використовуються тут як засіб осмисленого навчання при їх
конструюванні учнями, застосовуються для оцінювання знань, а також як засоби
навігації інформаційними ресурсами. Крім цього, карти понять в навчальних
системах використовуються для презентації знань користувачам, служать як
інтерфейси в процесі дослідницького пошуку та огляду предметних областей
навчання. Інформаційні системи забезпечують збагачення карт понять засобами
інтерактивності, що дозволяє диверсифікувати та розширити їх використання.
Викликом тут є пошук комплексних рішень, що дозволять зменшити
обчислювальні та трудові витрати на багатофункціональне застосування карт
понять в інформаційно-навчальних системах.
На базі аналізу сформовано ключові вимоги до інтерактивних карт понять в
сучасних онтологічно-орієнтованих інформаційно-навчальних системах, що
включають автоматизацію побудови інтерактивних карт понять, наявність
широких навігаційних можливостей разом із контролем когнітивного
навантаження, реалізацію міжпредметних зв’язків, медійне анотування елементів
карти, комплексне застосування графових інтерфейсів для різних частин системи
та адаптацію до мобільних пристроїв. Поточна реалізація інтерактивних карт, що
слідує окресленим вимогам представлена на ресурсі [27] та описано в роботі [14].
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