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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДИЗАЙНУ ІНТЕРФЕЙСУ КОМПЛЕКСУ ПРОГРАМ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНСТРУЮВАННЯ РОЗКЛАДУ
ЗАНЯТЬ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ "КАСКАД"
Одним з найбільш відповідальних, трудомістких і складних завдань планування навчального процесу у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ) є складання семестрових розкладів навчальних занять. Застосування в цьому процесі сучасних програмних додатків є запорукою успішної та оптимальної роботи ВВНЗ.
Згідно наказу Начальника Харківського національного університету Повітряних Сил (ХНУПС) в 2015 році в
ВВНЗ було здійснено розробку програмного комплексу (ПК) автоматизованої системи конструювання розкладів навчальних занять «КАСКАД», дизайн інтерфейсу якого зробив додаток максимально зрозумілим, ергономічним та природним для сприйняття користувачами.
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Вступ
Постановка проблеми. Євроінтеграція вищої
освіти офіційно була започаткована підписанням в
Болоньї (Італія) 19.06.1999 р. 29-ма країнами “Болонської декларації”, яка зобов’язала країни-учасниці
привести свої освітньо-наукові системи підготовки
фахівців у відповідність єдиному європейському стандарту. Україна стала на шлях Болонських перетворень
19.05.2005 р. [1–3].Ця програма інтеграційних процесів
підкріпилася введенням у 2017 році безвізового режиму для громадян України з країнами ЄС, підписанням
усіма країнами-членами ЄС угоди про асоціацію Україна-ЄС та курсом до вступу України в НАТО.
Процес зближення європейських країн щодо
взаємної гармонізації їх власних освітніх систем
передбачає введення загальних для всього континенту стандартів і критеріїв щодо програм навчання,
якості освіти, оцінки підготовки і т. ін., та визнання
на цих засадах єдиних європейських дипломів про
вищу освіту [4–7].
В зв'язку з цим, однією з головних вимог до навчального процесу стає застосування нових підходів до
організації навчального процесу, яке передбачає всебічне використання сучасних інформаційних технологій,
які дозволяють зробити навчання більш ефективним та
усунути з нього суб'єктивізм оцінювача [8–9].
З метою виконання вимог Закону України “Про
вищу освіту” щодо створення та забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом [10], та підвищення оперативності
складання розкладу занять і формування звітних доку144

ментів в університеті [11–13], начальником ХНУПС
було прийнято рішення про виконання НДР «Розробка
комплексу програм автоматизованої системи (АС)
конструювання розкладу занять в Харківському університеті Повітряних Сил» («КАСКАД»), а однією з
головних вимог до майбутнього додатку стала реалізація в ньому максимально ергономічного та природного
для сприйняття майбутніми користувачами дизайну
інтерфейсу користувача.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що не
зважаючи на те, що на ринку програмних засобів вже
існує ряд програмних продуктів, які дозволяють вирішувати завдання автоматизації складання навчальних
розкладів (наприклад, «1С: Автоматизированное составление расписаний. Университет», «Галактика
Управление ВУЗом», «aSc Timetable», «Ника-Люкс» та
інші), розробка комплексу програм «КАСКАД» стала
дуже вчасною та актуальною, тому що жоден з наведених вище аналогів не відповіє повною мірою специфіці саме нашого ВВНЗ – ХНУПС: Додатки «aSc
Timetable» та «Ника-Люкс» розраховані на невеликі
навчальні заклади та, відповідно, незначні об’єми інформації для обробки, тому в своєму складі не мають
бази даних, а також не передбачають варіанту мережевого розгортання та суттєво обмежені у періоді складання розкладу. Для продуктів «1С: Автоматизированное составление расписаний. Университет» та «Галактика Управление ВУЗом» властиві відносна складність навчання персоналу для роботи з програмними
модулями та висока вартість [14].
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Відомості щодо впровадження новітніх методичних та інформаційних технологій у навчальний
процес у вищих військових навчальних закладах ЗС
України докладно розкрито в [1–10]. Основні нормативні вимоги та правила, які рекомендовано застосовувати при складанні розкладів в навчальних
закладах вищої освіти Міністерства освіти та науки і
Міністерства оборони представлені в [10–13]. Особливості функціоналу програмного комплексу «КАСКАД» та його переваги перед існуючими на ринку
аналогами вичерпно охарактеризовано в [14–20].
Теоретичний, технічний та програмний інструментарій щодо розробки ергономічного і природного
для розуміння користувачем дизайну інтерфейсу
розробленого в ХНУПС програмного додатку надано в [21–22].
Мета статті – проаналізувати основні вимоги
користувачів спеціалізованих програмних додатків
до дизайну їх інтерфейсу; представити перелік, характеристики та можливості програмних засобів
призначених для розробки елементів дизайну; обґрунтувати об’єктивність вибору кольорної гами
розробленого програмного комплексу «КАСКАД»
та технологій застосованих для створення в ньому
оригінального графічного дизайну інтерфейсу.

Виклад основного матеріалу
Програмний комплекс «КАСКАД» (рис. 1) призначено для автоматизації процесу складання розкладу навчальних занять в університеті та формування звітних документів (рис. 2–3) [15–20].

Рис. 2. Розклад навчальних занять груп по тижнях
семестру в ПК «КАСКАД»

Рис. 3. Експортований в EXCEL розклад навчальних
занять груп по тижнях семестру створений
в ПК «КАСКАД»

Рис. 4, а. Пропозиції від кафедр в ПК «КАСКАД»
(розподіл годин за тижнями семестру)

Рис. 1. Головне вікно програмного комплексу
«КАСКАД»
Він складається з трьох основних функціональних модулів: обробки пропозицій від кафедр («Врахування пропозицій від кафедр») (рис. 4а, 4б), конструювання розкладу занять та формування звітності
(«Конструювання розкладу занять та звітність»)
(рис. 2), управління інформаційними ресурсами
(«Управління ресурсами комплексу») (рис. 5).

Рис. 4, б. Пропозиції від кафедр в ПК «КАСКАД»
(розподіл викладачів)
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Рис. 5. Вікно управління інформаційними ресурсами
в ПК «КАСКАД»
Основними перевагами розробленого програмного комплексу перед існуючими раніше на ринку
програмних засобів за цим напрямком аналогами
стали [15]:
– його унікальність, зв'язана з тим, що він був
створений саме в тому університеті, де планувався
застосовуватися, що повністю гарантує врахування
всіх особливостей навчального процесу та його ресурсного забезпечення, а також повної відповідності
змісту етапів планування навчальних занять на семестр вимогам ХНУПС;
– автоматичний контроль формуємого розкладу
навчальних занять за визначеними критеріям якості
планування занять;
– автоматична фіксація всіх дій користувачів
щодо зміни даних;
– автоматизоване формування звітних (статистичних) документів щодо спланованого навчального
процесу.
Програмний комплекс має оригінальний графічний дизайн головного вікна, структуровану та ясну
систему меню, близькість рішень реалізації інтерфейсу до інтуїтивно-зрозумілого та природного, до
якого звикли користувачі, і дозволяє з легкістю орієнтуватися навіть на початковому етапі освоєння.
Комплекс має стилістичну та тематичну єдність різних вікон та режимів роботи за рахунок вибору колірної гами та поєднання кольору шрифту і фону
[15–20].
Логотип програмного комплексу «КАСКАД»
створений з двох стрічок тепло-червоного напівтону, що складають букву «К» (рис. 6).

Рис. 6 Логотип програмного комплексу «КАСКАД»
Саме складання логотипу зі стрічок символізує
«процес складання розкладу занять». Крім того, це
дозволило в одному стильовому рішенні реалізувати
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повну та скорочену назву програмного комплексу та
розмістити його у головному вікні програмного
комплексу (рис. 6).
Застосування технології WPF при конструюванні цього вікна дозволило побудувати нестандартне вікно, що стилістично характеризує призначення
програмного комплексу та розмістити на ньому динамічні елементи управління, виконані у відповідному стилі [21].
Робочі вікна комплексу програм, що призначені для виконання різних функцій з врахування пропозицій кафедр, формування розподілу занять та
управління ресурсами, реалізовані за технологією
Windows Forms. Робота з цими вікнами програмного
комплексу потребує максимальної уваги користувача на протязі тривалого часу, тобто колірне рішення
вікон програмного комплексу має відповідає їхньому функціональному призначенню.
З основ психології колірного сприйняття відомі
колірні асоціації [21–22]:
– коричневий – тепло і затишок;
– чорний – сила і вишуканість;
– сірий – розумність і стабільність;
– синій – довіра і надійність;
– червоний – збудження і пристрасть;
– рожевий – молодість і романтичність;
– бузковий – розкіш і мудрість;
– помаранчевий – енергійність і життєрадісність;
– зелений – натуральність і зростання;
– білий – чистота і простота;
– жовтий – щастя і задоволення.
Таким чином, виходячи із завдань комплексу
програм, було обрано біло-сіру колірну гаму робочих областей з чорним текстом. При цьому оформлення основних вікон прийнято системним, таким,
як відображаються всі вікна системи Windows згідно із системними налаштуваннями тем та кольору
вікон користувача (рис. 2; 4, а–б; 5). Кольори, що не
входять до біло-сірої гами, застосовані для максимального акцентування уваги користувача на важливих об’єктах вікон. До цих об’єктів віднесені піктограми управляючих елементів меню та панелей
управління, індикативні елементи та області робочих полів, з якими проводяться які-небудь дії.
Наприклад, в якості одного з видів індикативних елементів створено набір з піктограм у вигляді
батарейки з різним рівнем заряду (табл. 1).
Для оформлення управляючих елементів меню
та панелей управління вікон програмного комплексу
було застосовано в якості основи набір іконок
«Farm-Fresh Web Icons» від компанії FatCow, який
доступний для скачування та використання на електронному ресурсі http://www.fatcow.com/free-icons.
До програмного комплексу увійшли піктограми
іконок, що позначають стандартні дії у будь-якому
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додатку («створити новий», «відкрити», «закрити»,
«редагувати», «обновити» та ін.), а також піктограми навігації у додатку та роботи зі списками.
Таблиця 1
Індикативні піктограми заповнення розкладу занять
Вигляд
піктограми

Значення
піктограми

Опис піктограми
Батарейка з «нульовим
зарядом» без кольору
Батарейка з «частковим
зарядом» помаранчевого кольору
Батарейка з «повним
зарядом» зеленого кольору
Батарейка з «повним
зарядом» червоного
кольору

Початок формування розкладу
Розклад сформовано частково
Розклад сформовано повністю
Розклад перевантажено навчальними годинами

Для оформлення управляючих елементів, піктограм до яких не було у зазначеному наборі іконок,
на основі та у стилі «Farm-Fresh Web Icons» було
створено власні піктограми, опис, яких представлено у табл. 2.
Таблиця 2
Піктограми оформлення
управляючих елементів вікон
Піктограма та її значення
Вид навчального
заняття
Видалити
навчальне заняття
Самостійна робота
Модульний
контроль
Вид звітності

Піктограма
та її значення
Розмістити вікна
каскадом
Упорядкувати
вікна
Відкрити вікна
Закрити всі вікна

Семестр

Витяг з навчального плану на рік
Навчальні групи
на навчальний
рік
Викладачі на
навчальний рік
Аудиторії на навчальний рік
Напрям
підготовки
Спеціалізація

Години навчання

Дисципліна

Аудиторія

Додати
дисципліну
Експортувати

Посунути
навчальне заняття
Посунути навчальне заняття ліворуч
Посунути навчальне заняття праворуч
Академічний рік

Календар
аудиторії

Закінчення табл. 2
Піктограма
Піктограма та її значення
та її значення
Експортувати
Додати аудиторію
до Word
Видалити
Експортувати
аудиторію
до xml-файлу
Призначення
Експортувати
аудиторії
до Excel
Військове
Вихідний
містечко
Відстань між
Святковий
військовими
містечками
Кафедра
Наряд

Військове звання

Заблокований (зарезервований) день
Госпіталь

Викладач

Медичний огляд

Додати викладача

Відрядження

Календар
викладача
Обрати
викладачів
Навчальна група

Відпустка

Додати навчальну
групу
Обрати навчальні
групи
Календар
навчальної групи
Імпортувати

Показати всі стовбці

Факультет

Імпортувати
з Excel
Імпортувати
з Word
Імпортувати
з xml-файлу
Навчальне
заняття

Очистити пароль
Пропозиції кафедр

Оновити
Невидимий стовбець
Автоматичний підбір
ширини стовбців
Очистити
Редагувати листи
Вигляд
Перевірити розклад

З 2015 року комплекс програм автоматизованої
системи конструювання розкладу занять «КАСКАД» встановлено на робочих місцях навчальних
частин факультетів та навчального відділу ХНУПС
та постійно використовується під час планування
навчального процесу (акт реалізації від 31.07.2015).

Висновки
Таким чином, програмний комплекс автоматизованої системи конструювання розкладів навчальних занять «КАСКАД» вже на протязі трьох років
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постійно та безперервно використовується навчальним відділом Харківського національного університету Повітряних Сил для організації та планування
навчального процесу закладу, що дозволяє говорити
про своєчасність його розробки; повноту та лаконичність функціоналу і, що безпосереньо стасується
матеріалу цієї статті, в ньому досягнута максимальна зручність, зрозумілість та природність сприйняття користувачем, створенного командою розробників, дизайну інтерфейсу.
Спираючись на відгуки особового складу навчальних частин факультетів та групи поточного
планування навчального відділу університету, вда-
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лим рішенням для отримання стилістичної та тематичної єдності різних вікон та режимів роботи додатку, став вибір колірної гами (біло-сірої для робочих
областей з чорним текстом, а оформлення основних
вікон було прийнято системним) та поєднання кольору шрифту і фону. Застосування ж для оформлення управляючих елементів вікон, власностворених піктограм на основі та у стилі «Farm-Fresh Web
Icons», дало можливість зробити продукт максимально наочним, зрозумілим та, що має велике значення з точки зору економії матеріальних ресурсів,
дешевим.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА ИНТЕРФЕЙСА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ
В ХАРЬКОВСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ "КАСКАД"
М.Г. Тищенко, О.Н. Мисюра, В.Ф. Третьяк, В.В. Калачева, А.А. Трублин
Одним из наиболее ответственных, трудоемких и сложных заданий планирования учебного процесса является составление семестровых расписаний учебных занятий. Применение в процессе составления расписаний современных
программных приложений является залогом успешной и оптимальной работы ответственного за этот процесс подразделения учебного заведения и всего ВВУЗ. Согласно приказу Начальника Харьковского национального университета
Воздушных Сил (ХНУВС) была осуществлена разработка программного комплекса (ПК) автоматизированной системы
конструирования расписаний учебных занятий "КАСКАД, дизайн интерфейса которого сделал приложение максимально понятным, эргономичным и естественным для восприятия пользователями.
Ключевые слова: программный комплекс автоматизированной системы, расписание учебных заданий, графический дизайн, интерфейс, иконки, технология Windows Forms, эргономика, цветовая гамма.
FEATURES OF INTERFACE DESIGN DEVELOPMENT OF THE EMPLOYMENTS
CURRICULUM CONSTRUCTING AUTOMATED SYSTEM PROGRAMS COMPLEX
IN IVAN KOZHEDUB KHARKIV NATIONAL AIR FORCE UNIVERSITY "CASCADE"
M. Tyshchenko, О. Misiura, V. Tretiak, V. Каlаchovа, O. Trublin
The educational process clear organization in higher military educational establishment can be attained only at the highquality planning. One of the most responsible, labour intensive and difficult tasks of planning of educational process there is
semester lessons curricula stowage. The time-tables stowage task responsibility is determined by direct influence of his decision
results on quality and listeners, students (students) studies efficiency. Modern programmatic additions application in the curricula stowage process, orientated on the these tasks decision is the mortgage of successful and optimal work of accountable for
this process subdivision of educational establishment and all higher military educational establishments in general. With the aim
of implementation of Law of Ukraine "About higher education" requirements in relation to creation and providing of presence of
the informative systems for effective educational process control in obedience to the order of Ivan Kozhedub Kharkiv National
Air Force University Chief development of lessons curricula constructing automated system programmatic complex was carried
out "CASCADE". A programmatic complex «CASCADE» is intended for automation of lessons curriculum stowage process in
the university and forming of current documents. It consists of three basic functional modules: treatments of suggestions from
departments (A «account of suggestions is from departments»), constructing of curriculum of employments and forming of accounting («Constructing of curriculum of employments and accounting»), management informative resources («Management of
complex» resources). An automated information system programmatic complex of lessons curricula constructing is «CASCADE»
already during three years constantly and continuously used by the educational department of the of Ivan Kozhedub Kharkiv
National Air Force University for organization and planning of establishment educational process, that allows to talk about the
timeliness of his development; plenitude and brevity to the functional and, a maximal comfort, clearness and naturalness of perception an user, is attained in him, created by the command of developers, interface design.
Keywords: automated system programmatic complex, educational tasks curriculum, graphic design, interface, icons, technology of Windows Forms, ergonomics, colour gamma.
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