
 

РЕФЕРАТ 

 

 

Дисертацію виконано на 99 аркушах, вона містить 2 додатки та перелік 

посилань на використані джерела з 110 найменувань. У роботі наведено 26 рисунків 

та 4 таблиці. 

Актуальність теми. В зв’язку з стрімким розвитком інформаційних технологій 

все більше уваги приділяється використанню їх у навчальному процесі, підвищенні 

його ефективності за рахунок інформатизації навчання та використання електронного 

навчання, а саме систем електронного навчання.  

Електронне навчання базується на побудованих онтологіях певної предметної 

області. Онтосистеми зазнали великого розвитку, проте можна відзначити, незначну 

кількість україномовних онтологій в порівнянні з англомовними. Застосування 

онтолого-керованих систем в освіті є перспективним напрямком дослідження, адже 

вони можуть автоматизувати частину роботи працівників освіти, пов’язаною із 

генерацією навчального контенту, підвищити якість оцінки знань за допомогою 

засобів побудови тестових завдань, аналізу відповідей на них і т.д.  

Аналіз онтологічного інжинірингу із перспективою застосування його у 

електронному навчанні показали доцільність розробки нового рушія 

онтологокерованої системи дистанційного навчання. Було розглянуто технологію для 

автоматизації створення контенту систем комп’ютерного навчання і обґрунтування 

використання її в навчальних методиках і інтеграції даних засобів у навчальному 

процесі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри прикладної 

математики Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка онтолого-

керованого рушія для систем електронного навчання 

Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі: 



 

- проаналізувати існуючі методі представлення навчального контенту на 

систем електронного навчання; 

- проаналізувати концепції розроблення онтолого-керованого рушія систем 

електронного навчання; 

- розробити модуль динамічного обміну контентом; 

- розробити модель визначення індивідуальної траєкторії навчання студента; 

- розробити модулі обробки і створення навчального контенту; 

- провести експериментальні дослідження в навчальному процесі групи 

студентів  

Об’єктом дослідження є технології побудови онтологічних моделей опису 

об’єктів та процесів предметних областей, моделі та системи управління навчальним 

контентом, методики контролю і оцінювання успішності студентів, технології 

розробки веб-орієнтованих систем.  

Предметом дослідження є онтолого-керовані інформаційні системи, 

програмний рушій для систем електронного навчання, що дозволяє управляти 

навчальним контентом, формувати модель учня і проводити аналіз результатів 

успішності учнів, що базується на онтологічному підході. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставленої задачі використовувалися 

такі методи: теорія множин (для формалізації задач предметної області); теорія баз 

даних і знань (для проектування інформаційних джерел онтологокерованої 

інформаційної системи); методи теорії алгоритмів та програмування (для програмної 

реалізації розроблених алгоритмів); методи теорії ймовірності та математичної 

статистики (для проведення експериментів). 

Наукова новизна одержаних результатів складається з таких положень: 

- удосконалено концепцію рушія онтологокерованої інформаційної системи 

для комп'ютерного навчання та дистанційної освіти, який зв’язує між собою 

навчальний контент; 

- удосконалено концепцію змістовної онтології навчальних дисциплін, на базі 

якої працює розроблений програмний рушій. 

 



 

Практичне значення одержаних результатів. Запропонована реалізація 

онтолого-керованого рушія та методи управління онтологією навчальної дисципліни 

та управління навчальним контентом може бути використана для удосконалення 

існуючих систем комп’ютерного навчання та дистанційної освіти у вищих 

навчальних закладах. Практичне значення результатів роботи підтверджено 

довідками про застосування результатів роботи у навчальному процесі кафедри 

прикладної математики Національного технічного університету України «Київського 

політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського».  

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати роботи 

представлено на 10-ій конференції молодих вчених «Прикладна математика та 

комп’ютинг» 2018.  

Публікації. Результати дисертації викладено в 1 науковій праці, у тому числі: у 1 

публікації у тезах доповіді до наукової конференції ПМК-2018 
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