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СТРУКТУРА ІНТЕРФЕЙСУ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ  

З ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ 

 

Проаналізовано роботи науковців щодо вимог до інтерфейсу електронного засобу 

навчання та інтерфейси професійних програм з планування та контролю виконання 

польотів, що використовуються в авіакомпаніях, а також діяльність диспетчера із 

забезпечення польотів при виникненні випадків затримки рейсів. Викладено структуру 

інтерфейсу електронного засобу навчання. Показано чотири рівні складності завдань, 

визначені згідно з психологічними основами засвоєння навчального матеріалу. 

Ключові слова: диспетчер із забезпечення польотів, затримки рейсів, електронні 

засоби навчання, інтерфейс, рівні складності. 

 

Постановка проблеми. Фахівці наземних служб авіакомпанії безпосередньо в польоті 

не беруть участь, але виконання ними посадових завдань впливає на безпеку та регулярність 

польотів. Для авіаперевізника регулярність польотів є важливим фактором, який впливає на 

безпеку польотів і рейтинг авіакомпанії. На жаль, випадки затримки рейсів, втрата стиковки 

у пункті пересадки пасажира внаслідок затримки рейсу, анулювання рейсів, втрата чи 

затримка багажу та інші порушення є причинами частих позивів пасажирів до 

авіаперевізників. Проаналізувавши діяльність диспетчерів із забезпечення польотів (ЗП), 

встановлено, що основним завданням співробітників авіакомпанії в разі затримки рейсу є 

мінімізація часу затримки. Для того, щоб ефективно відреагувати на випадок порушення 

регулярності польотів, диспетчер із ЗП повинен мати певний рівень кваліфікації, професійні 

знання, бути обізнаним і вміти працювати із програмними засобами планування та контролю 

виконання польотів. В ході аналізу сучасного стану професійної підготовки майбутніх 

диспетчерів із ЗП, виявлено, що існують протиріччя між вимогами практики до професійного 

рівня підготовки таких фахівців та засобами навчання. Виявлено, що на даний час засобами 

навчання не моделюються ситуації порушення регулярності польотів. Тому необхідність 

вдосконалення засобів навчання, створення засобів навчання, що моделюють реальну 

професійну діяльність диспетчерів із ЗП, є безсумнівною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засоби навчання є важливим компонентом 

професійної підготовки майбутніх фахівців операторського профілю, до яких належать і 

диспетчери із ЗП. Електронні засоби навчання (ЕЗН) спрямовані на підтримання 

пізнавальних процесів курсантів, покращення наочності та доступності навчального 

матеріалу, забезпечення найбільш повної інформації про майбутню професійну діяльність, 

інтенсифікацію самостійної роботи і ведення її в індивідуальному темпі. Цьому важливому 

компоненту процесу навчання присвятили свої наукові дослідження: Л. В. Занков, 

Л. С. Виготський, П. І. Підкасистий, Н. С. Анісімова, О. Полат, А. О. Кривошеєв, І. Долінер, 

І. В. Роберт, Г. Р. Громов, В. В. Гура, Г. А. Шашкін, І. Василевський та ін. 

Використання комп‘ютерних технологій в навчанні стало можливим завдяки науковим 

дослідженням, проведеним в області теорії і практики інформатизації освіти (В. Н. Агєєв, 

В. П. Беспалько, В. Ю. Биков, П. Я. Гальперин, Т. Н. Гергей, Ю. Г. Древе, М. І. Жалдак, 

Л.Т. Кузин, А.П. Новицький, О.В. Співаковський та ін.). Психолого-педагогічні і дидактичні 

основи використання комп‘ютерних технологій навчання визначені в роботах 

Б. С. Гершунського, В. М. Глушкова, Л. І. Далінгера, В. М. Монахова, Ю. І. Машбиця, 

Н. Ф. Тализіної і ін. Розробці педагогічних програмних засобів присвячені дослідження 

І. М. Бобко, А. А. Кузнєцова, Т. А. Сергєєвої, Д. А. Поспєлова. Дослідження в області 

психології мислення, штучного інтелекту та технологій програмування розширили область 
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використання комп‘ютера в навчальному процесі, дозволили перевірити на практиці нові 

концепції інтелектуалізації комп‘ютерного навчання (Ю. К. Бабанський, М. Н. Скаткін).  

Метою статті є виявлення та опис структури інтерфейсу ЕЗН з оперативного 

планування та контролю виконання польотів для майбутніх диспетчерів із ЗП. 

Виклад основного матеріалу. В ході дослідження було встановлено, що діяльність 

диспетчера із ЗП можна розглядати як операторську, хоча він і опосередковано бере участь в 

процесі управління. Його операторська діяльність представляється, як діяльність оператора - 

спостерігача, контролера: для нього характерна різноманітність інформаційних і 

концептуальних моделей стану об‘єктів управління, він може, як правило, працювати в 

режимі негайного або відкладеного обслуговування.  

Професійна підготовка диспетчерів із ЗП повинна враховувати вищезазначені 

положення, тим більше, що в професійній діяльності таких фахівців виникають ситуації та 

різноманітні конфлікти, які не передбачені інструкціями та регламентуючими документами. 

Виходячи з цього, майбутні диспетчери із ЗП повинні: 

– володіти професійними знаннями, навиками та вміннями, які необхідні для 
прийняття і реалізації правильного рішення; 

– мати високий рівень загальної професійної працездатності; 
– мати психологічну готовність до професійної діяльності; 
– бути стійкими до екстремальних умов діяльності. 

Такі вимоги, закладені в зміст навчання, направленні на формування професійної 

надійності майбутніх диспетчерів із ЗП. Впровадити вищезазначені вимоги можливо за 

рахунок моделювання майбутньої професійної діяльності, що може бути реалізовано за 

допомогою ЕЗН. Під електронним засобом навчання будемо розуміти електронне видання, 

що містить систематизований матеріал по відповідній науково-практичній області знань та 

забезпечує творче і активне оволодіння студентами знаннями, навичками, уміннями в цій 

області [1]. ЕЗН повинне відрізнятися високим рівнем виконання і художнього оздоблення, 

повнотою інформації, якістю методичного інструментарію, якістю технічного виконання, 

наочністю, логічністю і послідовністю викладу навчального матеріалу. 

Сукупність методів, засобів і правил взаємодії між компонентами системи 

(програмного засобу) визначає сутність інтерфейсу, така взаємодія відбувається на 

апаратному, програмному, та користувацькому рівнях. Інтерфейс користувача включає в 

себе всі компоненти інтерактивної системи, які надають користувачу інформацію та є 

інструментами управління для виконання необхідних задач.  

Науковці пропонують рекомендації щодо формування інтерфейсу ЕЗН розділити на 

кілька основних груп: 

– рекомендації із застосування системного підходу до формування дизайну ЕЗН; 
– рекомендації з структури та змісту основних навчальних елементів; 
– рекомендації з організації систем пошуку, навігації та гіперпосилань; 
– рекомендації із врахування фізіологічних особливостей сприйняття кольорів і форм; 
– рекомендації із використання елементів оформлення [1]. 
П. І. Бідюк, Л. О. Коршевнюк стверджують, що при проектуванні інтерфейсу 

програмна система – користувач необхідно враховувати фактори, які є важливими з точки 

зору інженерії людини [3]. Наприклад, користувач повинен завжди знати, що робити далі; 

форматування екрану монітора необхідно робити таким чином, щоб різні типи інформації, 

команди, повідомлення завжди з‘являлись в одній і тій же області та ін. (рис.1). 

Інтерфейс повинен об‘єднувати усі елементи і компоненти ЕЗН, які здатні впливати на 

взаємодію користувача з ЕЗН. До таких елементів належать: набір навчальних задач 

професійного спрямування, які користувач розв‘язує за допомогою ЕЗН; елементи 

управління ЕЗН; навігація між блоками ЕЗН; візуальний дизайн вікон та екранних форм ЕЗН 

та інші складові. 
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Рис.1 Приклад розподілу екрану термінала на зони 

 

До всіх вищезазначених вимог до інтерфейсу додамо вимогу професійної 

спрямованості, тобто сприймання ЕЗН в цілому та використання його функціональності 

повинно відповідати використанню професійних програмних засобів на робочому місці 

диспетчера із ЗП.  

Для того щоб розробити структуру інтерфейсу ЕЗН саме професійного спрямування, 

необхідно проаналізувати діяльність диспетчера із ЗП при виникненні випадків порушення 

регулярності польотів (затримки рейсів) та провести аналіз професійних програмних засобів, 

наявних на робочому місці диспетчера із ЗП. Авіаперевізники встановлюють програмні 

засоби, направлені на ефективне планування польотів, створення/відправлення FPL, 

враховуючи погодні умови по маршруту, особливості польотів в зонах УПР: FliteStar, 

NAvTECH Flight Planning; та програми планування й контролю виконання польотів, які ще й 

сприяють диспетчеру із ЗП в прийнятті рішення на випадок ситуації затримки рейсу: 

Lufthansa Systems NetLine/Ops, TPACTMOperations, Sabre Rocade, «Авіакомпанія»  

ТОВ «Авіабіт» та ін. 

При порівнянні професійних програмних засобів встановлено, що вони мають багато 

спільного, так як розроблені згідно з міжнародними авіаційними стандартами. Перш за все 

доступна інформація про SLOT, наявні функції відправлення запитів на виконання рейсів, 

повідомлень CHG, DLA, CNL на випадок затримки рейсу. Кольорова гама використовується, 

щоб прослідкувати час відправлення/прибуття за розкладом та фактичний час 

відправлення/прибуття рейсів. Чітко відображено рейси, які затримуються більш ніж на  

15 хвилин та потребують прийняття рішення диспетчером із ЗП щодо затримки рейсу. 

Хоча графічний інтерфейс професійних програмних засобів дещо відрізняється, та все 

ж простежується єдина характерна особливість. Професійні програмні засоби планування та 

контролю виконання польотів мають інтерфейс, побудований на використанні діаграм Ганта. 

Діаграма Ганта являє собою відрізки, розміщені на горизонтальній шкалі часу. Кожен 

відрізок відповідає окремій задачі або підзадачі, (у даному випадку – запланований рейс). 

Задачі і підзадачі, складові плану, розміщуються по вертикалі. Система реального часу надає 

користувачу докладну візуальну інформацію щодо рейсів, з того моменту, коли їх було 

заплановано і до моменту завершення. 

Програмні засоби планування та контролю виконання польотів (Lufthansa Systems 

NetLine/Ops, TPACTMOperations, Sabre Rocade, «Авіакомпанія» ТОВ «Авіабіт») сприяють 

ефективності та регулярності виконання польотів, концентрують увагу диспетчера із ЗП на 

ситуаціях затримок, які потребують негайного вирішення, оскільки затримки рейсів мають 

серйозні економічні і соціальні наслідки. 

Однією з функцій диспетчера із ЗП є контроль за виконанням польотів. Ця функція 

включає: контроль за функціонуванням необхідних для виконання польотів технічних 

засобів та обладнання, які впливають на безпеку и можливість виконання рейсу; оцінку та 

аналіз всіх обмежень, які можуть впливати на виконання рейсу; визначення оптимальної 

заправки літака; постійний контроль за положенням ПС в процесі виконання польоту. 

Останнє і є тією складовою діяльності диспетчера із ЗП з контролю виконання польотів, яка 

включає вирішення ситуації затримки рейсу. Диспетчер із ЗП при виникненні затримки 
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рейсу аналізує дану ситуацію з точки зору тривалості затримки та зміни інформації в плані 

польоту. Диспетчер із ЗП в залежності від тривалості затримки виконує дії, пов‘язані з 

відповідними розрахунками, відправленням/отриманням повідомлень, координацією з 

різними відділами, службами, хендлінговими компаніями та ін. При цьому основним 

завданням диспетчера із ЗП є мінімізація часу затримки. 

Структура інтерфейсу ЕЗН з оперативного планування та контролю виконання польотів 

розроблена з урахуванням положень із використання освітніх інформаційних технологій в 

процесі навчання та вимог до користувацького інтерфейсу ЕЗН, що визначаються існуючими 

стандартами в галузі створення інтерактивних додатків, психофізіологічними особливостями 

людини та були досліджені в роботах М. І. Беляєва, В. В. Гриншкун, Г. А. Краснової, 

К. Г. Кречетникова, А. В. Соловова, І. В. Роберт, Д. В. Ходакова та ін.  

Інтерфейс ЕЗН з оперативного планування та контролю виконання польотів 

розглядається як складна система взаємодії користувача та ЕЗН, для формалізованого опису 

якого використано теоретико-множинні методи. Тобто, інтерфейс можна відобразити у 

вигляді сукупності різнорідних множин і відносин між ними:  

Мвх ‒ множина вхідних параметрів, що характеризують вимоги користувача (вимоги 

користувача до процесу функціонування системи, до середовища функціонування системи, 

до технічних, програмних, інформаційних, аналітичних засобів взаємодії користувача з 

обчислювальною технікою, до взаємодії та обслуговування користувачів у системі); 

Мвих ‒ множина вихідних параметрів (умови діяльності користувачів, процеси 

діяльності користувачів, процес адаптації рівня складності завдань до індивідуальних 

характеристик користувача); 

Мк – характеристики особистості користувачів (набір інформаційних характеристик 

користувачів, набір інформаційних потоків у системі в залежності від режиму роботи 

системи); 

Мo – характеристики предметної області (розклад рейсів, FPL, NOTAM, METAR, TAF, 

навігаційні карти, схеми аеродромів, документи, які регламентують діяльність диспетчера із 

ЗП при виникненні ситуації затримки рейсу, посилання на сайти офіційних установ (ICAO, 

IATA, Державіаслужба та ін.) та урядові сайти; інструкції по роботі з інтерфейсом). 

Розглянемо більш детально множину вихідних параметрів Мвих, а саме процес адаптації 

рівня складності завдань до індивідуальних характеристик користувача. Рівень складності 

завдань визначено згідно з психологічними основами засвоєння навчального матеріалу 

В. П. Беcпалько [2]: 

1) впізнавання об‘єктів, властивостей, процесів під час повторного сприймання 

інформації про них чи дій з ними (знання-знайомство) відповідає низькому рівню 

складності/взаємодії в системі;  

2) відтворення, репродуктивна дія – самостійне відтворення і застосування інформації 

для виконання даної дії (знання-копії) відповідає базовому рівню складності/взаємодії в 

системі;  

3) застосування, продуктивна дія – пошук і використання суб‘єктивно нової інформації 

для самостійного виконання нової дії (знання, уміння і навички) відповідає середньому 

рівню складності/взаємодії в системі;  

4) рівень трансформації – застосування засвоєної інформації на основі перенесення умінь 

і навичок, розв‘язання творчих завдань, вироблення нових прийомів та способів їх розв‘язання 

(знання-трансформація) відповідає високому рівню складності/взаємодії в системі. 

Процес адаптації рівня складності завдань до індивідуальних характеристик 

користувача розділено на адаптацію на етапі вхідного тестування та поточну адаптацію. 

Моделюються ситуації затримки рейсів чотирьох рівнів складності. Наприклад, на першому 

рівні відбувається знайомство курсантів з інтерфейсом навчального засобу з оперативного 

планування та контролю виконання польотів, функціональними можливостями та 

інформаційним наповненням, способами відображення інформації добового плану польотів 

авіакомпанії. Другий рівень складності передбачає відтворення інформації про об‘єкт 
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вивчення на основі пам‘яті та знань: після того, як курсант розгляне фрагмент графічного 

інтерфейсу ЕЗН в статиці, пропонується дати відповідь на питання. Третій та четвертий рівні 

складності передбачає роботу з добовим планом польотів авіакомпанії в динаміці, дозволяє 

проаналізувати дані щодо затримок рейсів, щоб потім вжити необхідних дій та ефективно 

вирішити ситуацію затримки рейсу. Форматування екранних форм завдань проведено згідно 

з розподілом на відповідні зони (рис.1) [3].  

Висновки. На основі аналізу наукових робіт, професійної підготовки та діяльності 

диспетчерів із ЗП розроблено структуру інтерфейсу ЕЗН з оперативного планування та 

контролю виконання польотів. Інтерфейс формалізовано за допомогою теоретико-

множинного опису складних систем та описано множинами вхідних параметрів, вихідних 

параметрів, опису користувачів, предметної області. Згідно з психологічними основами 

засвоєння навчального матеріалу створено чотирьохрівневий інтерфейс та вправи чотирьох 

рівнів складності з оперативного планування та контролю виконання польотів. У 

подальшому планується аналіз інтерфейсу, вдосконалення його структури в ході апробації 

ЕЗН. 
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Суркова Екатерина. Структура интерфейса электронного средства обучения по 

оперативному планированию и контролю выполнения полетов. 

Проанализированы работы ученых по требованиям к интерфейсу электронного 

средства обучения и интерфейсы профессиональных программ по планированию и контролю 

выполнения полетов, используемых в авиакомпаниях, а также деятельность диспетчера по 

обеспечению полетов при возникновении случаев задержки рейсов. Представлена структура 

интерфейса электронного средства обучения. Показано четыре уровня сложности задач, 

определенные в соответствии с психологическими основами усвоения учебного материала. 

Ключевые слова: диспетчер по обеспечению полетов, задержки рейсов, электронные 

средства обучения, интерфейс, уровни сложности. 

 

Surkova Kateryna. Interface structure of e-learning on operational planning and 

control flights. 

The means improving problem of future Flight Dispatcher training has been made. The 

analysis of such professional experts confirmed the need to introduce e-learning, which has a 

number of advantages for training carrier profile. An analysis of research on the creation and use 

of e-learning has been made. Scientists considered working on requirements for e-learning 

interface. The analysis interfaces of professional software for planning and monitoring the flights 

used in airlines, as well as activities of the Flight Dispatcher in the event of cases of flight delays 

has been considered. The structure of e-learning interface with operational planning and control of 

operations has been presented. The interface is considered as a complex system and described a set 

of sets: input parameters, output parameters, description of users subject area. Four levels of 

difficulty tasks are defined in accordance with the psychological foundations of learning have been 

shown. Some examples of tasks of varying complexity, modeling situation violation regularity of 

flights have been given. 

Key words: Flight Dispatcher, flight delays, electronic learning, interface, levels of difficulty. 
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