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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ СИМПЛІФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ 

З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Розвиток  технічних  наук  носить  надзвичайно  динамічний  характер.  Предметні  галузі 
постійно наповнюються новими теоретичними та емпіричними даними. За цих умов 
викладачі  технічних  дисциплін  повинні,  забезпечуючи  дидактичні  принципи,  представляти 
навчальну  інформацію  не  виходячи  за  межі  стандартів  вищої  освіти,  що  регламентують 
навчальне навантаження.  

Розробка нових та  удосконалення існуючих методів забезпечення відповідності засобів 
навчання одночасно дидактичним принципам, державним стандартам вищої освіти та 
повноті технічних галузей знань, що характеризуються великою інформаційною місткістю, є 
актуальною науковою проблемою. 

Перспективним  напрямом  в  цій  галузі  є  застосування  методів  дидактичної  редукції  до 
змісту, методів та засобів навчання технічних дисциплін майбутніх інженерів. Під 
дидактичною редукцією розуміється процес зменшення, спрощення, елементаризації та 
апроксимації змісту навчання, а також методи та засоби, що забезпечують оволодіння 
редукованим змістом студентам, з метою зменшення когнітивної  складності навчання. Цей 
термін  охоплює  дії  зі  зведення  кількісних  змінних  до  якісних,  ігнорування  різноманітних 
чинників, що не мають визначального впливу на результат експерименту, регрес до ранніх 
історичних етапів, ілюстративне або символічне представлення текстової інформації, методи 
узагальнення,  абстрагування  та  ізолювання,  застосування  знайомих  моделей  та  аналогій 
тощо. 

В  контексті  означеної  проблеми  розглянемо  застосування  методів  редукції  до  засобів 
навчання. Найбільш адаптованим методом в цій проекції виступає симпліфікація або 
спрощення навчальних текстів, яка полягає у зниженні лінгвістичної важкості текстів за умов 
збереження початкової основної інформації з метою покращення її читабельності та 
розуміння. 

Відомими  є  дослідження  в  галузі  розробки  програмних  засобів  навчання  теорії  графів 
[1]. Дослідження підтверджує підвищення рівня сприйняття предметної галузі за рахунок її 
раціонального зменшення та впровадження передових інформаційних технологій.  

В  роботі  [2]  розкрито  застосування  методу  симпліфікації  поряд  з  іншими  методами 
дидактичної редукції в процесі навчання програмування. Автор відзначає необхідність 
зменшення  деталей  змісту  навчання  дисципліни  на  початку  цього  навчання.  Відповідним 
чином  із  застосуванням  методу симпліфікації  редукуються  і  засоби  навчання.  Автором 
відзначено важливу функцію дидактичної редукції, яка полягає у пришвидшенні доступу до 
головних змістових елементів отримуваної інформації. 

Ще одним прикладом застосування методу симпліфікації до технічних наук виступають 
дослідження  [3],  де  розглядаються  метрологічні  дисципліни.  Автор  пропонує  представляти 
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зміст  у  вигляді  моделей,  заснованих  на  теорії  обробки  сигналів  і  теорії  систем.  В  роботі 
зазначено,  що  підхід  може  застосовуватись  до  будь-якої  теми,  присвяченої  вимірюванням, 
будь-якої дисципліни. 

Як можна побачити з короткого огляду, застосування методів симпліфікації навчальних 
текстів з технічних дисциплін скоріше носить виключний характер, обумовлений 
специфікою  кожної  дисципліни.  Тобто  розробки  не  мають  універсального  характеру  або  є 
обмежено універсальними. 

Розглянемо  основні  форми  та  техніки  симпліфікації  навчальних  текстів  [4-7].  Метод 
спрощення  може  виступати  у  формах  лексичної  та  синтаксичної  симпліфікації,  а  також  у 
формах пояснення змісту та автоматичного спрощення тексту. Лексична симпліфікація 
об’єднує безпосередньо лексичну техніку, перефразування, автоматизовану техніку та 
усунення неоднозначності сенсу слова. Синтаксична симпліфікація може застосовуватись у 
вигляді синтаксичної  техніки, а також скорочення та поділу речень. Пояснення змісту 
поєднує однойменну техніку та розробку лексичних одиниць. Автоматичне спрощення може 
застосовуватись як статичний машинний переклад, техніка допоміжних технологій, техніка 
стиснення тексту або ж техніка вилучення інформації. 

Але  в  техніках  спрощення  навчальних  текстів  з  технічних  дисциплін  повинні  бути 
розроблені алгоритми аналізу та дидактичного удосконалення формул, схем, таблиць, 
графіків,  графів,  годографів  та  інших  видів  ілюстративного  матеріалу,  що  зустрічається  в 
технічних  текстах.  Ця  проблема  породжує  іншу,  яка  полягає  у  розповсюдженій  практиці 
використання сканованого ілюстративного матеріалу у навчальній та навчально-методичній 
літературі, а також дуже специфічних оригінальних зображень – ці чинники можуть значно 
ускладнювати процес автоматичної або автоматизованої симпліфікації. 

Аналіз текстів є досить розробленим питанням. Відомими є методи ARI, Колмана-Ліау, 
туманності Ганінга, Флеща-Кінкейда, SMOG, Дейл-Чалла, Спачі,  LIX тощо, які спрямовані 
на розрахунок відповідних індексів зручності читання. Ці методи знаходять широке 
застосування в галузі шкільної та університетської освіти в ЄС та США.  

У  якості  змінних  для  розрахунків  зазначених  коефіцієнтів  можуть  виступати  кількість 
складів або букв у словах, кількість складних слів, кількість слів в реченнях, кількість речень 
в тексті тощо.  

Але наявності символьних позначень, визначення та/або перетворення кількості змінних 
у формулах, різних видів зв’язків у діаграмах, графах, схемах тощо, притаманних технічним 
текстам приділено недостатню увагу. Також варто зазначити, що подібні методи розроблено 
для мов європейських країн та США, робіт з адаптації представлених методів або з розробки 
ідентичних методів для української мови не виявлено. 

Підсумовуючи вищесказане, можливо окреслити процес реалізації методики 
симпліфікації навчальних текстів з технічних дисциплін.  

Першим етапом є аналізування технічних текстів за відомими методами. Проблемою на 
цьому  етапі  виступають  недостатньо  розробленні  алгоритми  аналізування  ілюстративного 
матеріалу, символічних позначень, а також необхідність адаптації методик до текстів, 
представлених українською мовою. 

Другим етапом є визначення та реалізація універсальних технік симпліфікації до 
технічних  предметних  галузей.  Всі  відомі  техніки  можуть  застосовуватись  для  досягнення 
означених цілей, але за умови розробки алгоритмів симпліфікації символьних позначень та 
(за  необхідності)  перетворень  кількості  змінних  у  формулах,  елементів  схем,  зв’язків  на 
графах тощо. 

Третім  етапом  процесу  реалізації  методики  виступає  процес  визначення  та  реалізація 
спеціальних  технік  симпліфікації  на  основі  універсальних.  Кожна  технічна  галузь  знань 
характеризується  певною  специфікою,  літературний  аналіз,  наведений  у  статті  підтвердив 
необхідність диференційованого підходу до цього питання. 
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Четвертим етапом може виступати застосування додаткових методів дидактичної 
редукції за результатами попередніх етапів. 

П’ятим етапом є апробація методики та встановлення зворотного зв’язку з метою 
постійного удосконалення. 

Отже,  розглянуто  основні  аспекти  теорії  симпліфікації  навчальних  текстів  в  контексті 
застосування цього методу дидактичної редукції до технічних дисциплін. Виявлено головні 
етапи реалізації методу та проблеми, які їх супроводжують. 

Перспективою подальших досліджень є розробка методів симпліфікації навчальних 
текстів з конкретних технічних дисциплін за умови усунення перелічених проблемних 
моментів. 
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