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Онтологічний підручник 



Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁΛόγος ἦν πρὸς τὸν 

Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος   ( ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1) 

 

Въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, и̓ сло́во бѣ̀ къ бг҃ [у ̓бг҃а], и ̓

бг҃ъ бѣ̀ сло́во (Іоанн 1:1) 

 

На початку було Слово, а Слово в Бога було,  

і Бог було Слово (Іоанн 1:1) 



* МЕРЕЖЕВІ ДЖЕРЕЛА ТА РОЗПОДІЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ 



 
Забезпечити у освіті мережеву комунікацію 

дисциплінарних метасистем 

(самоорганізована комунікація усіх  

складових інформаційного середовища, 

 у якому акумулюються  знання) 

ПРОБЛЕМА 

1 000 000 наукових публікацій / рік за профілями 

точні науки та інженерія 



Онтологічний підручник –  це 

експліцитна (явна) специфікація 

узгодженої концептуалізації викладання 

тематичного змісту навчального предмету 

за допомогою цифрових форматів із 

врахуванням міждисциплінарної взаємодії,  

де в якості концептуалізації виступає 

динамічно впорядкований опис множин 

понять, що вивчаються, включаючи їх 

властивості, існуючі зв'язки між ними та 

функціональність кожного поняття. 



Характеристики онтологічного підручника 

• Термінополе, яке формується з понять, що 
вивчаються. 

• Таксономія, яка забезпечує відображення 
структури змісту та зв’язність контекстів усіх 
категорій понять. 

• Управління послідовністю відображення змісту, як 
активної системи знань. 

• Інтероперабільність по відношенню до усіх 
цифрових навчально-освітніх матеріалів. 

• Навігація навчально-дослідницької діяльності 
учнів у навчально-інформаційному просторі. 

• Контекстне розширення навчально-інформаційного 
простору за рахунок динамічного включення 
новітніх понять. 

 

 

 

 



Підручник з всесвітньої історії для 7 класу (О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). 

Вибір теми: Візантійська імперія 



Підручник з всесвітньої історії для 7 класу (О. В. Гісем, О. О. Мартинюк).  

Вибір  напрямку тематики вивчення  - живопис  

  



Підручник з всесвітньої історії для 7 класу (О. В. Гісем, О. О. Мартинюк).  

Опрацювання тематики вивчення - Візантійська імперія.  Живопис 

  



Опрацювання тематики вивчення - Візантійська імперія.  Живопис 

Ознайомлення  з  видами живопису - «Фреска Богородиця»  



Вибір музейних експонатів  за запитом «Фреска Богородиця» 

  



Вибір картинної галереї.    Перехід до віртуального туру  

  



Інтерактивний віртуальний тур Ізмаїльської картинної галереї 

  



Інтерактивний віртуальний тур Ізмаїльської картинної галереї.  

Вибір експонату -  «Спас нерукотворний» 

  



Вивчення іконопису. Вивчення стилів та технік.  

Внутрішній пошук за запитом «левкас, темпера, позолота» 

  



 

Знаходження подібних за технікою ікон на основі запиту «левкас, темпера, позолота» 

Знайомство з експонатами Одеського музею 

  



Вивчення іконопису за техніками «левкас, темпера, позолота»   

«Мадонна с Младенцем» в Одеському музеї західного та східного мистецтва 

  



Підключення зовнішніх джерел за запитом «Мадонна с Младенцем»  

  



Підручник з фізики для 7 класу (за ред. В. Г. Бар’яхтара) 

Тема: Деформація тіла.  

 



Підручник з фізики для 7 класу (за ред. В. Г. Бар’яхтара).  

Вивчення понять - Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука 

Міждисциплінарні зв’язки: 

• природознавство; 

• біологія; 

• українська література; 

• образотворче мистецтво 



Вивчення понять - Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука 



Розширення операційного простору учня. Поняття «Деформація» 



Поняття «Деформація».  Відеосупровід 



Поняття «Деформація». Лабораторна робота до теми 



Навчально-дослідницька робота лабораторії МанЛаб.  Фрагмент робочого зошиту 



 

Розширення інформаційного поля.  

Пошук додаткових джерел за запитом «деформація» 

  



 

Розширення інформаційного поля.  

Динамічна інтеграція  з іншими підручниками та матеріалами.  

  



Знайомство з  функціональними властивостями поняття «деформація». 

Фрагмент онтологічного звіту про виконання НДР установою НАН України 

  



 

Знайомство з  функціональними властивостями поняття «деформація».  

«електричне різання металів» 

  



Динамічна інтеграція з іншими підручниками 

 за запитом «електричне різання металів». 

Підручник з фізики для 7 класу (В. Д. Сиротюк).  

  



Динамічна інтеграція з іншими підручниками 

 за запитом «електричне різання металів». 

Підручник з фізики для 7 класу (Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін).  

 



Динамична інтеграція зДержавним політехнічним музеєм при НТУУ «КПІ». 

Перехід до віртуального туру 

 



Віртуальний тур Державним політехнічним музеєм при НТУУ «КПІ» 

 



Таксономія - управління  відображенням змісту 

Тема: Візантійська імперія 



ФРАГМЕНТ ТАКСОНОМІЇ ПІДРУЧНИКА 



ЗВ’ЯЗНІСТЬ КОНТЕКСТІВ ПОНЯТЬ 



РОЗШИРЕННЯ ЗВ’ЯЗНОСТІ КОНТЕКСТІВ ПОНЯТЬ 



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ТАКСОНОМІЙ 



ВИВЧЕННЯ НОВОГО ПОНЯТТЯ  



ВИСНОВКИ  

Онтологічний підручник забезпечує : 

•формування єдиного навчально-інформаційного 
простору на основі  інтероперабельності; 

• інтегроване використання усіх цифрових 
навчальних матеріалів;  

•синхронізацію з навчальними програмами; 

•самостійне управління відображенням змісту 
навчального матеріалу; 

•формування персоніфікованих образів 
підручника; 

•семантік-WEB інтерфейс, що адаптується під 
кожного учня; 

•збільшує можливості дослідницької діяльності 
учнів. 

 
 
 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


