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АНОТАЦІЯ 

Конюхов А. Д. Моделі інформаційної технології у дистанційному навчанні 

з використанням інфографіки. Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

інформаційних технологій зі спеціальності 126 Інформаційні системи та 

технології. Українська академія друкарства, Львів, 2021. 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальне науково-прикладне завдання 

розроблення моделей інформаційної технології реалізації якісного 

дистанційного навчання з елементами інфографіки через виокремлення і 

дослідження факторів впливу на вказані процеси та використання засобів 

прогностичного оцінювання якості на підставі нечіткої логіки. Реалізацією 

виконаного дослідження є побудова структурно-функціональної моделі 

інформаційної технології розглянутих процесів.  

Проаналізовано історичні аспекти та сьогодення функціонування 

дистанційної форми навчання за рубежем та в Україні. Розкрито 

фундаментальні етапи становлення дистанційної форми навчання в Україні. 

Визначено напрями розвитку даної форми навчання та наведено позитивні та 

негативні особливості в порівнянні з традиційною формою навчання. 

Проведено аналіз форм та видів дистанційної освіти, їх специфіку ведення та 

призначення. З’ясовано особливості педагогічних передумов для підготовки 

викладачів до організації та ведення дистанційної форми навчання, яка 

призначена, передусім, для розширення доступу до навчання великої кількості 

людей і отримання можливостей сумісного використовування знань і розвитку 

творчої діяльності тих, хто навчається і тих хто надає освітні послуги. 

Відзначено, що основними завданнями успішного функціонування 

дистанційної форми навчання та ефективної роботи викладачів в Україні є 

широке розповсюдження нових інформаційних систем та технологій, а також 

випуск необхідної та якісної навчально-методичної літератури з організації і 
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проведення дистанційного навчання. Наголошено, що ефективність процесу 

навчання з використанням комп’ютерних технологій можлива тільки в тому 

випадку, коли для цього створені необхідні умови, однією з яких є 

психологічна підтримка студентів. Метою вказаного заходу є створення 

сприятливого психологічного клімату при проведенні дистанційного навчання, 

надання допомоги студентам у виробленні індивідуального стилю, 

орієнтованого на ефективне засвоєння знань при віртуальному навчанні. 

Відзначено, що аналіз наукових праць свідчить про відсутність 

досліджень, які б стосувалися розв’язання завдань досліджуваної тематики, а 

саме: реалізації дистанційної форми навчання та їх художньо-технічного 

оформлення, а саме використання інфографіки з врахуванням факторів впливу 

на якість подання та сприйняття інформації, як компоненти ієрархічних 

моделей; синтезу моделей факторів впливу на якість процесу реалізації 

дистанційного навчання та візуалізації даних за допомогою інфографіки; 

побудови та оптимізації моделей пріоритетного впливу факторів на вказані 

процеси; вирішення задач проектування альтернативних та розрахунку 

оптимальних варіантів реалізації дистанційного навчання та візуалізації даних; 

використання нечіткої логіки у формуванні та оцінюванні якості вказаних 

процесів та створення структурно-функціональних моделей інформаційних 

технологій формування якості реалізації дистанційного навчання та 

відображення інформації у вигляді інфографіки. 

Відзначено доцільність створення на базі проведених досліджень 

процесів реалізації дистанційної форми навчання та подачі інформації у вигляді 

інфографіки моделей інформаційно-технологічної системи, яка б передбачала 

провадження та ведення ефективної дистанційної форми навчання, 

забезпечуючи при цьому застосування системного підходу стосовно 

удосконалення даного процесу, обумовлюючи у підсумку його якісне 

організаційне здійснення та належну підготовку і подання навчального 

матеріалу.  
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Для реалізації поставленого завдання здійснено опис та охарактеризовано 

платформи, які використовуються для організації дистанційної форми навчання 

в Україні та зарубіжних країнах, проведено аналіз процесу, що включає вибір 

платформи та власне реалізацію дистанційної форми навчання. Виокремлено та 

класифіковано фактори забезпечення якості даного процесу за допомогою 

методики експертного опитування.  

Виокремлено ряд важливих факторів реалізації досліджуваного процесу, 

що дало можливість сформувати із загальної сукупності чинників деяку 

множину G={g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8}, де: g1 – інструменти комунікації; g2 – 

навчальні об’єкти; g3 – управління даними користувачів; g4 – зручність 

використання; g5 – адаптація; g6 – технічні аспекти; g7 – адміністрування; g8 – 

управління курсами.  

Запропоновано для подальшого опису дослідження процесу реалізації 

дистанційної форми навчання використати метод аналізу ієрархій, що 

забезпечить компактність та кращу наочність подання зв’язків між факторами 

впливу, упорядкує відношення між ними, уможливить використання 

лінгвістичних способів опису знань щодо аналізованих процесів та 

математичного апарату для розрахунку вагових значень факторів та визначення 

їх рангів.  

Отримано за допомогою використання методу аналізу ієрархій розподіл 

факторів на 5-и рівнях пріоритетності, а саме фактори «управління курсами» на 

4-му рівні, на 5-му – «зручність використання», шість інших розмістилися 

попарно на трьох рівнях: на 3-му рівні фактори «технічні аспекти» і 

«адміністрування»; 2-му рівні фактори «управління даними користувачів» і 

«адаптація»; 1-му рівні фактори «інструменти комунікації» і «навчальні 

об’єкти». 

Використано метод попарних порівнянь для проведення якісного аналізу 

та оптимізації моделей факторів, який передбачає порівняння двох критеріїв 

між собою та надання переваги тому чи іншому на основі шкали відносної 



5 
 

важливості об’єктів за Сааті. Побудовано матрицю попарних порівнянь 

факторів, використану як основа для подальших розрахунків.  

Отримано вагові значення факторів впливу та побудовано оптимізовану 

багаторівневу модель факторів на якість процесу реалізації дистанційної форми 

навчання. Це дозволило розмістити фактори на 6-ти рівнях пріоритетності.  

Для визначення вагомості факторів впливу на процес візуалізації даних в 

інфографіці використано методи ранжування та аналізу ієрархій. На підставі 

методу ранжування, отримано розподіл факторів на 6-ти рівнях пріоритетності. 

Фактори h3 «вид візуалізації даних» та h2 «масштаб елементів у візуалізації», 

відповідно знаходяться на вищих рівнях. Виявлено, що метод аналізу ієрархій 

дав можливість розподілити фактори на 4-ох рівнях пріоритетності, тобто 

фактори h1 «надписи у візуалізації», h5 «кольорова гама візуалізації» та h6 

«спецефекти» знаходяться на першому рівні одночасно. Встановлено про 

недоцільність використання методу аналізу ієрархій оскільки він не враховує 

опосередковані впливи та залежності, які надають перевагу одному фактору над 

іншим, та допускає розміщення факторів на одному рівні пріоритетності. 

Проведено якісний аналіз процесу візуалізації даних в інфографіці. Для 

оптимізації моделей вагомості факторів, як і в попередньому варіанті, 

використано метод попарних порівнянь. Створено матрицю попарних 

порівнянь факторів, що слугує основою подальших розрахунків. В результаті 

опрацювання матриці отримано їх вагові значення факторів. Зазначено, що дані 

розрахунки уможливили розмістити фактори на 5-ти рівнях пріоритетності, а 

саме h1 «надписи у візуалізації», h5 «кольорова гама візуалізації»перемістилися 

на 2-ий рівень, а h6 «спецефекти» залишився на першому.  

Отримані кількісні оцінки вагомості факторів уможливили їх 

використання для подальших досліджень з метою якісного оцінювання процесу 

реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці. 

Зазначено, що складність проведення розрахунків аналізованих процесів 

зумовлено наявністю факторів впливу, які описують як внутрішні, так і 

зовнішні процеси і мають вплив на результативність виконання дослідження. 
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Наголошено, що фактори, у свою чергу, мають розмірності як числові, так і в 

умовних одиницях, що зумовило необхідність для подальших досліджень з 

опрацювання отриманих результатів використання математичної теорії 

нечітких множин, в основі якої лежить нечітка логіка. Сформовано завдання 

використання нечіткої логіки, а саме, наголошено, що досліджуваний процес 

може бути розбитий на менші фази та описаний шляхом заміни твердження 

чіткої логіки на твердження нечіткої логіки. Тобто, дане розбиття на менші 

фази дає при дослідженнях кращу узагальненість та відповідність моделі 

реальності. Але як знаємо, нечіткі числи залежать від контексту та й ними 

важче оперувати. Звичайно, дані представлені у вигляді чисел, є більш 

точними, ніж словесний їх опис, у зв’язку з чим лінгвістична змінна описує 

явища приблизно, оскільки вони є складними і не можуть піддатися опису в 

кількісному вираженні. 

Запропоновано розглянуті процеси розбити на підпорядковані складові, а 

саме: процес реалізації дистанційного навчання на процеси визначення якості 

ведення менеджменту та технічних особливостей; процес візуалізації даних в 

інфографіці на процеси визначення якості художнього представлення та 

технічних особливостей. Отримано інтегральні показники якості ведення 

менеджменту, технічних особливостей та художнього представлення 

навчального матеріалу в інфографіці; встановлено універсальні терм-множини 

значень отриманих лінгвістичних змінних описаних процесів, запропоновано їх 

позначення, рекомендовано межі та лінгвістичні терми; побудовано моделі 

формування інтегрального показника якості даних процесів; побудовано та 

розраховано функції належності лінгвістичних змінних; використано нечітку 

базу знань; представлено системи нечітких логічних рівнянь; виконано 

дефазифікацію нечітких множин та отримано кількісні значення рівня 

прогнозованої якості реалізації розглянутих процесів, використовуючи метод 

центру мас. 
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Отримано числове значення показника рівня якості процесу дослідження 

платформ реалізації дистанційного навчання – N = 67,4%, процесу візуалізації 

даних у інфографіці – G = 52,5%, при максимальному значенні якості 100%.  

Розроблено на основі одержаних даних структурно-функціональну 

модель інформаційної технології для дослідження та формування якості 

реалізації дистанційного навчання з використанням інфографіки. Сформовано 

основні етапи реалізації інформаційної технології формування якості 

досліджуваних процесів.  

Основні напрацювання та рекомендації виконаного дослідження 

використано при створенні тесту в платформі дистанційної форми навчання 

Moodle та отриманні результати відображені у вигляді інфографіки. 

Запропоновано для даної візуалізації використати мову програмування HTML з 

вставкою коду, написаного на мові JavaScript, що дало можливість наочніше 

відтворити результат запропонованого тесту. 

Ключові слова: дистанційне навчання, освітній процес, візуалізація даних 

в інфографіці, фактор, модель, матриця, нечітка логіка, інтегральний показник 

якості, функція належності, лінгвістична змінна, терм-множини, дефазифікація, 

інформаційна технологія. 
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ABSTRACT 

 

Konyukhov A. D. Models of Information Technology for Distance Learning 

with Infographics Use. Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation thesis for the degree Doctor of Philosophy in the field of 

Information Technologies in specialty 126 Information Systems and Technologies. 

Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2021.  

The dissertation work solves the actual scientific and applied task of 

developing models of information technology for the implementation of high-quality 

distance learning with elements of infographics through the separation and research 

of factors influencing these processes and the use of means of prognostic quality 

assessment on the basis of fuzzy logic. The implementation of the completed research 

is the design of a structural and functional model of information technology of the 

research processes. 

Historical aspects and current functioning of distance learning in Ukraine and 

abroad have been analyzed. The fundamental stages of the process of distance 

learning development in Ukraine have been revealed. The trends in development of 

this mode of education have been determined and positive and negative features have 

been specified compared to the traditional way of education. The analysis of modes 

and types of distance education, their aim and specific conditions of implementation 

have been carried out. The peculiarities of pedagogical prerequisites have 

been clarified to prepare teachers for the organization and implementation of distance 

learning, aimed, first of all, to expand access to study for a large number of people 

and to obtain opportunities for the common use of knowledge and the development of 

creative activities for both: students and teaching staff. It has been noted that the main 

obstacles for a successful functioning of distance learning and the effective work of 

teachers in Ukraine are the limited distribution of new information systems and 

technologies, as well as the lack of a high-quality educational and methodological 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=en&a=clarified.It
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=en&a=clarified.It
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literature necessary for the organization and implementation of distance learning. It 

has been emphasized that the effectiveness of the learning process using computer 

technologies is possible only when the necessary conditions are created, including 

psychological support for students. The purpose of this event is to create a favorable 

psychological climate in distance learning, to assist students in the development of an 

individual style focused on the effective assimilation of knowledge in virtual learning 

process. 

It is noted that the analysis of scientific papers indicates the lack of research 

related to the solution of the tasks of the researched topics, namely: the 

implementation of distance learning and their artistic and technical design including 

the use of infographics which serves the factors influencing the quality of 

presentation and perception of information as components of hierarchical models; 

synthesis of models of factors having influence on the quality of distance learning 

process and data visualization using infographics; design and optimization of models 

of factors’priority influence on these processes; solution of problems of alternatives 

design and calculation of optimal options necessary for implementation of distance 

learning and data visualization; use of fuzzy logic in the development and evaluation 

of the quality of these processes and the creation of structural and functional models 

of information technologies necessary for the development of the quality of distance 

learning implementation and the display of information in the form of infographics. 

It has been noted the expediency of creation of models of the information and 

technological system developed on the basis of performed research processes of 

distance learning implementation and information supply in the form of infographics. 

These models would provide the implementation of an effective distance learning, 

while ensuring the use of a systematic approach to improve this process, resulting in 

its qualitative organizational implementation and proper preparation and presentation 

of educational material.  

To implement this task, a description of distance learning platforms used for 

the organization of distance learning in Ukraine and foreign countries has been made 

and the process has been analyzed, including the choice of the platform and the actual 
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process of distance learning implementation. The quality assurance factors of this 

process have been distinguished and classified using the expert survey methodology.  

A number of important factors of implementation of the researched process 

have been distinguished, which made it possible to form from the total set of factors a 

set G = {g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8}, where: g1 is communication tools; g2 is 

educational objects; g3 is user data management; g4 is usability; g5 is adaptation; g6 is 

technical aspects; g7 –is administration; g8 is course management factor.  

To further describe the study of the process of distance learning 

implementation it has been offered to use the method of analysis of hierarchies, 

which will ensure the compactness and visual clarity of the representation of relations 

between influence factors, arrange the relations between them, make it possible to use 

linguistic methods to describe knowledge about the analyzed processes and the 

mathematical apparatus for calculating the weight values of factors and, as a result, 

determination of their ranks.  

Using the method of hierarchies analysis a division at 5 levels of priority has 

been obtained, namely the factors of "course management" was placed at the 4th 

level,– "usability" factor was on the 5
th
 level, six other factors were placed in pairs at 

three levels: at the 3rd level there were the factors "technical aspects" and 

"administration"; 2nd level was occupied by the factors "user data management" and 

"adaptation"; 1st level factors were "communication tools" and "educational objects". 

The method of pair comparisons has been used to perform a qualitative 

analysis and optimization of factor models, which involves comparison of two 

criteria and gives preference to one or another criterion based on the scale of the 

relative importance of objects according to Saati. A matrix of paired comparisons of 

factors has been built and used as the basis for further calculations.  

Weight values of the influence factors have been obtained and an optimized 

multi-level model of factors influence on the quality of distance learning process 

implementation has been designed. This made it possible to place factors at 6 levels 

of priority.  
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To determine the weight of factors influencing the process of data visualization 

in infographics, the methods of ranking and hierarchies’analysis have been used. On 

the basis of the ranking method, the distribution of factors on 6 levels of priority has 

been obtained. The factors h3 "type of data visualization" and h2 "scale of elements in 

visualization", respectively, are at higher levels. It was revealed that the method of 

hierarchies’analysis made it possible to distribute factors at 4 levels of priority, that 

is, the factors h1 "inscriptions in visualization", h5"color gamut of visualization" and 

h6"special effects" are at the first level at the same time. It has been established that it 

is inappropriate to use the hierarchies’ analysis method because it does not consider 

indirect influences and dependencies that prefer one factor over another and allows 

the placement of factors at the same priority level. 

Qualitative analysis of data visualization process in infographics has been 

carried out. To optimize the weight factors, as in the previous version, the method of 

pair comparisons has been used. A matrix of paired comparisons of factors has been 

built, which serves as the basis for further calculations. As a result of the matrix 

processing, their weight values of factors have been obtained. It is noted that these 

calculations made it possible to place factors at 5 levels of priority, namely h1 

"inscriptions in visualization", h5 "color gamut of visualization" moved to the 2nd 

level, and h6 "special effects" remained at the first level. The obtained quantitative 

assessments of the weight of factors made it possible to use them for further research 

in order to qualitatively assess the process of distance learning implementation and 

data visualization in the infographics. 

It is noted that the complexity of the calculations of the analyzed processes is 

due to the presence of influence factors that describe both internal and external 

processes and have impact on the effectiveness of the research. It was emphasized 

that the factors, in turn, have dimensions both numerical and in conventional units, 

which led to the need for further research and processing of the obtained results 

through application of mathematical theory of fuzzy sets, based on fuzzy logic. The 

task of using fuzzy logic has been set, namely, it has been emphasized that the 

research process can be divided into smaller phases and described by replacing the 
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statement of clear logic with the statement of fuzzy logic. That is, this break-up into 

smaller phases gives the research a better generalization and compliance with the 

reality model. But as we know, fuzzy numbers depend on context and are harder to 

operate. Of course, the data presented as numbers are more accurate than their verbal 

description, and therefore the linguistic variable describes phenomena approximately, 

since they are complex and cannot be described in quantitative terms. 

The considered processes are divided into subordinate components, namely: 

the process of implementation of distance learning into processes for determining the 

quality of management and technical features; the process of data visualization in the 

infographics on the processes of determining the quality of artistic representation and 

technical features. Integrated indicators of management quality, technical features 

and artistic presentation of educational material in infographics have been obtained; 

universal term sets of values of the obtained linguistic variables of the described 

processes have been established, their design has been offered as well boundaries and 

linguistic therms have been recommended; models of development of integral 

indicator of quality of these processes have been designed; the affiliation functions of 

linguistic variables have been built and calculated; a fuzzy knowledge base has been 

used; systems of fuzzy logical equations have been presented; defuzzification of 

fuzzy sets has been performed and quantitative values of the level of predicted quality 

of the researched processes implementation have been obtained using the mass center 

method. 

The numerical value of the quality level of distance learning platforms research 

has been obtained N = 67.4%, the process of data visualization in the infographics 

has been assessed as G = 52.5%, at a maximum value of 100%.  

The structural and functional model of information technology has been 

developed in order to ensure the quality of distance learning implementation using 

infographics on the basis of the obtained data. The main stages of information 

technology implementation used to ensure the quality of the research processes have 

been developed.  
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The main achievements and recommendations of the completed research were 

used when creating a test in Moodle distance learning platform and obtained results 

are represented in infographics. It has been offered to use the HTML programming 

language for this visualization with the insertion of Java Script code, which made it 

possible to reproduce the result of the offered test more accurately. 

Keywords: distance learning, educational process, data visualization in 

infographics, factor, model, matrix, fuzzy logic, integral quality indicator, affiliation 

function, linguistic variable, term sets, defuzzification, information technology. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В період широкого використання інформаційних 

технологій у суспільстві, глобального використання мережі Internet та зусиль у 

напрямі зниження вартості послуг актуальним стаєпитання реалізації переваг 

інформаційних технологій в освітній процес. Тематика даної роботи стала 

можливою завдяки реалізації нової форми навчання, а саме дистанційної, яка 

уможливила значне скорочення витрат на підготовку спеціалістів, що, в свою 

чергу, обумовлює зменшення видатків на освітуз державного бюджету. Одна з 

головних переваг ведення дистанційного навчання – полегшення здобуття 

освіти особам з особливими потребами. В умовах пандемії та економічних криз 

провадження освітнього процесу на належному рівні стає одним з 

найважливіших завдань, які лягають на «плечі» дистанційної форми навчання. 

Враховуючи сучасну тенденцію розвитку подій особливо актуальним питанням 

стає повноцінне впровадження дистанційної форми освіти в навчальний процес 

закладів вищої освіти.  

Дослідження етапу провадження та реалізації дистанційної форми 

навчання уможливлює подання он-лайн навчального процесу у вигляді 

інформаційно-технологічної системи, яка передбачає реалізацію вказаної 

форми навчання, забезпечуючи застосування системного підходу стосовно 

удосконалення провадження дистанційного навчання, обумовлюючи у 

підсумку якісний контент з елементами інфографіки.  

Вагомі результати з дослідження проблеми оцінювання та забезпечення 

якості дослідження питань дистанційного навчання базуються на 

методологічних працях С. Архангельського, Ю. Бабанського, С. Гончаренка, М. 

Махмутова, Є. Полота, В. Сагарди, Л. Виготського, П. Гальперіна, Г. Костюка, 

О. Матюшкіна, Н. Тализіної та інших. До формування системи дистанційного 

навчання доклалися такі вчені С. Батишев, О. Кірсанов, Ч. Куписевич, І. 

Огородніков, О. Пєхота, Л. Романишина, П. Сікорський, І. Харламов; 

психологи Б. Ананьєв, Г. Балл, В. Виготський, М. Данилов та інші, у їх 
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творчому доробку аналізується процес індивідуалізації особистісно-

орієнтованого навчання. 

Суттєвий вклад у теоретичне обґрунтування створення і застосування 

інформаційних технологій у видавничо-поліграфічній прикладній та освітній 

сферах внесли вчені Б. Дурняк, В. Сеньківський, Л. Сікора, І. Піх, 

Б. Ковальський, О. Тимченко, М. Луцків, Т. Нерода, дослідження яких 

орієнтовані на розроблення моделей та інформаційних технологійформування і 

прогностичного оцінювання якості технологічнихпроцесів. 

Водночас, аналіз наукових праць свідчить про відсутність досліджень, які 

б стосувалися планування та реалізації дистанційного навчання, а саме: 

класифікації факторів впливу на якість вказаних процесів, як компоненти 

ієрархічних моделей; синтезу моделей факторів впливу на якість реалізації 

дистанційної форми навчання та художньо-технічного оформлення курсів з 

використанням інфографіки; побудови та оптимізації моделей пріоритетного 

впливу факторів на вказані процеси; розв’язання задач проектування 

альтернативних і розрахунку оптимальних варіантів реалізації дистанційної 

форми навчання; використання нечіткої логіки при формуванні та 

прогностичному оцінюванні якості вказаних процесів; створення структурно-

функціональних моделей інформаційних технологій реалізації дистанційної 

форми навчання та подання даних в інфографіці.  

Таким чином, розроблення моделей інформаційної технології 

формування якості реалізації дистанційної форми навчання та оптимального 

подання данихв інфографіціна основі методів системного аналізу і теорії 

нечітких множин є актуальним науковим завданням.  

Зв'язок роботи з науковим програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота безпосередньо пов’язана з науковими дослідженнями 

кафедри інформаційних мультимедійних технологій і кафедри комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій Української академії друкарства, 

орієнтованими на прогнозування якості видавничо-поліграфічних процесів, 

проектування і забезпечення якості додрукарських процесів, прогнозування 
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якості процесів, які стосуються електронних мультимедійних технологій та 

комп’ютерних інформаційних технологій в тому числі ведення дистанційного 

навчання з використанням мережевих технологій. Здобувачем розроблено 

класифікаційну модель реалізації дистанційного навчання в Українській 

академії друкарства, яка містить фактори впливу на якість реалізації 

безпосередньо самого процесу даної форми навчання та оптимального подання 

даних в інфографіці, і слугує базою даних для дослідження прогностичного 

оцінювання якості засобами нечіткої логіки.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

моделей інформаційної технології формування якості реалізації дистанційного 

навчання та оптимального подання даних в інфографіці на підставі 

виокремлення і дослідження факторів впливу на вказані процеси та 

прогностичного оцінювання якості засобами нечіткої логіки.  

Для досягнення мети потрібно розв’язати такі завдання:  

– описати та охарактеризувати форми та платформи, що 

використовуються для провадження дистанційної форми навчання в освітніх 

закладах;  

– виокремити та класифікувати фактори забезпечення якості процесу 

вибору та реалізації певної платформи дистанційного навчання та 

оптимального процесу подання даних в інфографіці за допомогою методики 

експертного опитування та сформувати семантичні мережі зв’язків між ними;  

– синтезувати та оптимізувати моделі факторів впливу на забезпечення 

якості процесів реалізації дистанційної форми навчання і подачі даних у 

інфографіці;  

– запроектувати і розрахувати альтернативні та визначити оптимальні 

варіанти реалізації процесуподання даних у інфографіці методами 

багатофакторного вибору альтернатив на основі лінійного згортання критеріїв 

та нечіткого відношення переваги;  

– розрахувати нормовані значення функцій належності лінгвістичних 

змінних аналізованих процесів на підставі опрацювання побудованих матриць 
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попарних порівнянь та використання введених лінгвістичних термів 

лінгвістичних змінних та нечітких логічних рівнянь;  

– розрахувати кількісні показники прогнозованої якості процесів 

реалізації дистанційної форми навчання та процесу подання даних у 

інфографіці, виконавши дефазифікацію за допомогою методу центру мас; 

– розробити структурно-функціональні модель інформаційної технології 

формування якості реалізації дистанційної форми навчання з використанням 

інфографіки.  

Об’єктом дослідження є процеси реалізації дистанційної форми 

навчання та подання даних у інфографіці.  

Предметом дослідження є фактори, моделі, методи та засоби 

формування якості процесів реалізації форм дистанційного навчання та 

відображення даних в інфографіці.  

Методи досліджень. У дисертації використано: експертний метод 

опитування – для визначення та підтвердження процесів, процедур та факторів 

реалізації дистанційної форми навчання; теорія графів та семантичних мереж, 

елементи логіки предикатів – для забезпечення компактності та візуальної 

наочності подання зв’язків між факторами впливу, упорядкування відношення 

між ними та можливості застосування лінгвістичних способів опису знань та 

використання математичного апарату для розрахунку вагових значень факторів 

і визначення їх рангів; метод ранжування факторів – для створення 

багаторівневих моделей вагових значень факторів якості досліджуваних 

процесів; метод аналізу ієрархій – для побудови моделей пріоритетного впливу 

факторів на якість; метод попарних порівнянь – для виконання оптимізації 

моделей факторів забезпечення якості; методи багатокритеріальної оптимізації 

(теорію ухвалення рішень) – функцію корисності та нечітке відношення 

переваги – для пошуку оптимальних варіантів забезпечення якості та 

оптимальних альтернатив досліджуваних процесів; методи і засоби нечіткої 

логіки – для оцінювання формування якості реалізації дистанційної форми 

навчання та оптимальності у поданні даних в інфографіці.  
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Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації розв’язано 

науково-прикладне завдання розроблення моделейінформаційної технології 

формування якості реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації 

даних у інфографіці. На основі проведених теоретичних і практичних 

досліджень отримано такі нові результати: 

вперше  

– створено класифікаційну модель факторів якості процесу реалізації 

дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці, на підставі 

якої здійснено формалізоване відображення та опис зв’язків між факторами за 

допомогою семантичних мереж і логіки предикатів, що забезпечило виконання 

подальших досліджень з використанням теорії ієрархій та нечіткої логіки;  

– синтезовано та оптимізовано багаторівневі моделі пріоритетності 

впливу виокремлених факторів на якість процесу реалізації дистанційної форми 

навчання та візуалізації даних в інфографіці на основі розрахунку і 

упорядкування їх вагових значень за методами ранжування та аналізу ієрархій, 

що уможливило проектування альтернативних і розрахунок оптимальних 

варіантів якісної реалізації розглянутих процесів;  

– побудовано багаторівневі моделі, які відтворюють алгоритм 

формування якості процесу реалізації дистанційної форми навчання та 

візуалізації даних в інфографіці, що забезпечило отримання прогнозованих 

інтегральних показників якості даних процесів на основі заданих терм-множин 

значень, які відповідають означеним лінгвістичним термам лінгвістичних 

змінних;  

– розроблено структурно-функціональну модель інформаційної технології 

формування якості реалізації дистанційної форми навчання та подання даних в 

інфографіці; 

отримав подальший розвиток  

– метод ранжування факторів у частині порівняння та корекції 

результатів його застосування з даними, отриманими на підставі методу 
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математичного аналізу ієрархій, що уможливило адекватність отриманих 

вагових значень факторів до міри їх впливу на досліджувані процеси.  

Практичне значення отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

розроблено моделі інформаційної технології формування та прогностичного 

оцінювання якості процесу реалізації дистанційної форми навчання та 

візуалізації даних в інфографіці в умовах нечітких факторів впливу, що 

підлягають експертному та кількісному оцінюванню; здійснено 

багатофакторний вибір альтернативних та розрахунок оптимального варіантів 

реалізації процесу; побудовано моделі формування інтегральних показників 

якості; розраховано кількісні показники рівня прогнозованої якості реалізації 

розглянутих процесів; запроектовано структурно-функціональну модель 

інформаційної технології формування якості процесу реалізації дистанційної 

форми навчання.  

Практично значимими є такі результати:  

– класифіковано множину факторів процесу реалізації дистанційної 

форми навчання та візуалізації даних в інфографіці;  

– синтезовано моделі факторів впливу забезпечення якості процесу 

реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці;  

– встановлено рівні пріоритетності впливу факторів та оптимізовано 

багаторівневі моделі впливу ваги факторів на якість процесу реалізації 

дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці;  

– сформовано та обрано оптимальні варіанти забезпечення якості 

візуалізації даних в інфографіці;  

– побудовано моделі формування інтегральних показників якості 

реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці;  

– розроблено структурно-функціональну модель інформаційної технології 

формування якості процесу реалізації дистанційної форми навчання з 

використанням елементів інфографіки.  

Результати дисертаційної роботи використано у:  
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– впровадженні та реалізації дистанційної форми навчання в Львівському 

державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів);  

– впровадженні та реалізації дистанційної форми навчання в Львівській 

академії мистецтва (м. Львів);  

– навчальному процесі Української академії друкарства під час 

викладання дисциплін «Педагогіка», «Основи дизайну», «Комп’ютерне 

верстання та виведення інформації», «Опрацювання графічної інформації» – на 

кафедрі інформаційних мультимедійних технологій. «Моделювання технічних 

систем», «Системний аналіз» – на кафедрі комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій.  

Дані про впровадження підтверджено відповідними документами.  

Особистий внесок здобувача. Основні дослідження (постановка завдань, 

виокремлення, класифікація та ранжування факторів впливу на якість процесу 

реалізації дистанційної форми навчання, побудова семантичних мереж 

формалізованих зв’язків між факторами, проектування і розрахунок 

альтернативних та оптимальних варіантів реалізації процесів, синтезування 

моделей, проектування нечітких логічних рівнянь, розрахунок функцій 

належності) та подання їх результатів у вигляді публікацій і доповідей на 

конференціях здійснено здобувачем особисто. У спільних публікаціях автору 

належить провідна роль: [6, 10, 15, 16, 18] – дослідження платформ 

провадження дистанційної форми навчання; [8, 9, 13, 14, 17] – виокремлення 

факторів забезпечення якості процесу реалізації дистанційної освіти; [1, 2, 5, 11, 

19] – виокремлення факторів впливу в процесі візуалізації даних в інфографіці; 

[3, 4] – використання теорії графів для визначення пріоритетності факторів між 

собою; [7, 12] – реалізація на практиці основ використання структурно-

функціональної моделі інформаційної технології реалізації дистанційної форми 

навчання з використанням елементів інфографіки в навчальному курсі.  

Апробація результатів дисертації. Головні результати дисертації 

доповідались та обговорювались на: II, ІІІ, ІV Міжнародних науково-

практичних конференціях «Поліграфічні, мультимедійні та WEB-технології» 
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(Харків, 2017; Львів, 2018; Київ, 2019); звітних науково-технічних 

конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і 

аспірантів Української академії друкарства (Львів, 2017-2020); XXІІІ, XXV, 

XXVІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях з проблем видавничо-

поліграфічної галузі (Київ, 2016, 2017, 2019); VІІ Міжнародна науково-технічна 

конференція «Інформаційні технології друкарства» (Львів, 2018); Міжнародна 

науково-практична конференція «Перспективи розвитку технічних наук в 

країнах ЄС та України» (Wloclawek, Republic of Poland, December 21-22, 2018); 

ІЕЕЕ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформаційно-

комунікаційних наук та технологій PIC S & T’2019» (Київ, 2019); 1-й 

міжнародний семінар з цифрового вмісту та розумної мультимедіа, 

DCSMart’2019 (Львів,2019). 

Публікації. Результати проведених досліджень викладено у 19 наукових 

працях, серед яких: одна публікація в іноземному виданні (Польща), 2 статті у 

виданнях, що входять до міжнародної бази даних SCOPUS; 5статтей у фахових 

виданнях України, 4 з яких – у виданнях, що входять до міжнародної бази 

даних Index Copernicus; 11 публікацій у матеріалах наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 224 

найменувань та 7 додатків. Загальний обсяг роботи – 228 сторінок, 146 з яких 

займає основний текст. У дисертації 33 рисунка та 54 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ОСВІТИ В 

НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

1.1. Історичні аспекти та сьогодення дистанційної освіти за 

кордоном та в Україні 

Дистанційне навчання (ДН) — сукупність сучасних технологій, що 

забезпечують доставляння інформації в інтерактивному режимі за допомогою 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) від тих, хто 

навчає (викладачів, визначних особистостей у певних галузях науки, політиків), 

до тих, хто навчається (студентів чи слухачів). Застосовується під час 

підготовки як у середніх загальноосвітніх школах, закладах вищої освіти (ЗВО), 

так і в бізнес-школах. Основними принципами дистанційного навчання є 

інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання здобувачам освіти 

можливості самостійного освоєння навчального матеріалу, а також 

консультаційний супровід. ДН дає змогу навчатися на відстані, за допомогою 

диспутів експертів із кількох країн, за відсутності викладача. Основну роль в 

організації дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні технології. 

У літературних джерелах можна знайти опис таких основних етапів 

становлення дистанційного навчання. 

У Європі наприкінці XVIII століття, з появою регулярного і доступного 

поштового зв’язку, виникло «кореспондентське навчання». Історично 

дистанційне навчання, виникло найімовірніше, у 1840 році, коли Ісаак Пітман в 

Англії запропонував отримувати знання студентам за допомогою поштового 

зв’язку. У 1856 році Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт у Німеччині почали 

викладати мову заочно. Учні отримували навчальні матеріали поштою, 

листувалися з педагогами та складали іспити довіреній особі або 

підтверджували рівень здобутої освіти за допомогою наукової роботи. 

Кінець XIX століття характеризується бурхливим технологічним 

розвитком, появою телеграфу і телефону. Але достовірних фактів про їхнє 
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використання в навчанні немає. Водночас триває епоха «кореспондентського 

навчання», чимало освітніх закладів у світі організували і провадять його досі. 

Поява радіо і телебачення змінило дистанційні методи навчання. Це був 

значний прорив, навчальна аудиторія зросла в сотні разів. Стали популярними 

навчальні телепередачі, започатковані з 1950-х років. Однак у телебачення та 

радіо був істотний недолік — не було можливості забезпечити зворотним 

зв’язком здобувачів освіти тут і зараз. 

У 1969 році у Великій Британії було відкрито університет дистанційної 

освіти — Відкритий університет. Його так назвали, щоб показати його 

доступність завдяки відносно невисокій ціні та організації здобуття освіти (не 

тільки аудиторні заняття). 

Інші відомі університети цього періоду з програмами дистанційного 

навчання: Університет Південної Африки (статус закладу дистанційної освіти з 

1946 р.), Гаґенський заочний університет (Німеччина, засновано у 1974 р.), 

INTEC-коледж (Кейптаун, ПАР, з 1972 р. як філіал ICS — International 

Correspondence Schools), Національний університет дистанційної освіти 

(Іспанія, 1972 р.), Національний технологічний університет (США, 1984 р., 

реалізовані програми дистанційної освіти за інженерними спеціальностями). 

Наприкінці 1980-х років поява персональних комп’ютерів зрушила 

справу, пов’язану зі спрощенням та автоматизацією процесу навчання. 

Комп’ютерні навчальні програми з’явилися на перших комп’ютерах у вигляді 

ігор. 

У XXI столітті доступність комп’ютерів та Інтернету спрощують і 

пришвидшують поширення дистанційного навчання. Інтернет став величезним 

проривом, значно більшим, ніж радіо і телебачення. З’явилася можливість 

спілкуватися й отримувати зворотний зв’язок від будь-якого учня, будь-де. 

Поширення «швидкого Інтернету» дало змогу використовувати «онлайн» 

семінари (вебінари) для навчання. 

На Заході комп’ютерне навчання великою мірою залежало від рівня 

розвитку обчислювальної техніки. Бурхливий розвиток комп’ютерних 
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технологій навчання відбувався у 60-х роках XX ст. (програми навчання 

PLATO, TICCET). Після цього темпи спадають через високу вартість систем та 

складності розробок. Сьогодні ці технології цікавлять дедалі більше 

користувачів завдяки персональним ЕОМ. Потрібно зазначити, що в 60-ті роки 

у комп’ютеризації освіти значну роль відіграли урядові організації. А вже у 80-

ті роки процес сповільнився за незначного впливу уряду. Тоді створюються 

учительські організації (NEA, AFT) на підтримку комп’ютеризації та 

обговорюється підвищення ролі урядових органів у вирішенні проблеми 

розвитку технології, удосконалення змісту навчальних програм, 

розповсюдження комп’ютерних програм, навчання викладачів і т. ін. 

У 1950-1960-х роках розпочинаються експерименти в галузі 

комп’ютерного навчання з використанням переважно тьюторських і 

тренувальних програм. У I960 р. розпочався проєкт PLATO в університеті 

Іллінойсу (США), а в 1963 р. — проєкт університету Стенфорда за фінансової 

підтримки фонду Карнегі та департаменту освіти США. Його мета полягає в 

розробці комп’ютерних програм навчання з математики та читання учнів шкіл, 

що вважають початковими. У 1964 р. з’явилися комп’ютери третього покоління 

на інтегральних схемах. У 1965 р. корпорація DEC пропонує на ринку 

недорогий мінікомп’ютер PDP-8. Систему PLATO починають використовувати 

для навчання в університеті Іллінойсу спочатку як систему колективного 

користування, відтак як систему, що об’єднала декілька тисяч терміналів. 

Каталог програм охоплював приблизно 5 тисяч комплектів уроків із 70 

дисциплін. У 1966 р. фірма IBM запропонувала на ринку IBM-1500 — першу 

комп’ютерну систему для автоматизованого навчання. 

3 1967 р. розпочато реалізацію плану комп’ютеризації шкіл Нью-Йорка. 

Мета — навчання учнів 1-6 класів математики, орфографії, читання. Основою 

для розроблення навчальних планів слугували матеріали проєкту університету 

Стенфорда. 

У 1968 р. введено мову Лого, створену психологом С. Пайпертом 

спеціально для навчання молодших школярів програмування. 
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У 1971 р. в межах проєкту університету Стенфорда організовано 

програму комп’ютерного навчання учнів чиказьких шкіл математики, читання 

та мови. Національний науковий фонд фінансував проєкт ТІССЕТ, розпочатий 

в університеті Техасу і продовжений в університеті Брайєма Янга. Мета 

проєкту обмежувалася апробацією філософії навчання — процесу яким керує 

учень, що передбачає його вміння адаптувати послідовність та зміст до свого 

темпу й когнітивного стилю. 

Упродовж 1970-1979 років триває проєкт CONDUIT — створення мережі, 

що охоплює приблизно десять американських університетів (Орегони, 

Північної Кароліни, Айови, Техасу та ін.) та об’єднує інформацію п’яти 

регіональних обчислювальних центрів, а також розробку й розповсюдження 

якісних навчальних комп’ютерних програм і курсів. 

У 1972 р. з’являються ЕОМ четвертого покоління на великих 

інтегральних схемах. У 1975 р. починається продаж мікро-ЕОМ «Altair-8800». З 

1977 р. активно розповсюджуються мікро-ЕОМ Commodore, Pet, Apple, TRS-80. 

З 1981 p. у США зростає значення федеральної політики в галузі 

комп’ютеризації, деякі штати організували низку науково-дослідних програм з 

розвитку комп’ютеризації освіти, оцінювання програм та використання 

телекомунікацій. 

У 1982 р. департамент освіти Каліфорнійського університету виділив 

880 тис. дол. на проєкт, завдання якого полягало в інтеграції засобів нової 

технології навчання та виховання в студентів його сприйняття як неперервного 

процесу. Він також має на меті координацію діяльності у сфері нових 

технологій навчання в публічних школах, коледжах, закладах вищої освіти та 

організаціях, що вивчають питання освіти. 

У 1982 р. за фінансової підтримки корпорації DEC у коледжах Роуд-

Айленду розроблено автоматизовану навчальну систему, призначену для 

навчання історичних дисциплін. 

У 1987 р. в штаті Каліфорнія з ініціативи Комітету технології навчання 

було розпочато п’ять проєктів Model Technology School, проведені в школах 
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Монтерея, Сакраменто і Купертино та ін., упродовж п’яти років їхнє 

завдання — аналіз впливу нових технологій на результати успішності учнів; 

долучення комп’ютерних курсів до навчальних планів; розвиток в учнів 

навичок комунікації та розв’язання задач; створення інтегрованих уроків. 

У 1988 р. відповідно до рішення Конгресу США використання нових 

технологій у заочному та дистанційному навчанні заохочується, щоб 

попередити відсів учнів. 

Дослідження американських учених з комп’ютерного навчання, проведені 

декілька десятиріч тому, засвідчили, що ефективність навчання зростає на 

30 %. Тобто поява таких навчальних програм, як PLATO, ТІССЕТ, суттєво не 

змінила процес навчання, але суттєво сприяла зростанню мотивації, якості 

запам’ятовування інформації. 

Утім серйозні дослідження з впливу комп’ютерних програм на процес 

навчання не проводились, однак відзначено, що більшість програм не є 

досконалими. Це пов’язано з тим, що до їхнього розроблення не завжди 

залучають викладачів-методистів, акцентуючи якість графіки, програмування 

та спеціальні ефекти. Розвиток обчислювальної техніки, поява мультимедіа та 

інструментальних пакетів дає змогу створювати навчальні комп’ютерні 

програми, що враховують індивідуальні особливості студентів, підвищуючи 

завдяки цьому мотивацію та рівень засвоєння матеріалу. Комп’ютерні мережі 

становлять новий етап у розвитку зовнішніх засобів інтелектуальної діяльності, 

пізнання та спілкування. Застосування комп’ютерних мереж суттєво змінює 

діяльність людини, зокрема структуру та функціональність. Ці зміни 

стосуються пізнавальної, комунікативної та особистої сфери [63, 95]. 

Дослідженню розвитку та встановлення дистанційної форми навчання 

присвячено низку праць та дисертацій. Серед них потрібно виокремити 

дослідження, яке провів Б. І. Шуневичем [172], в якому він проаналізував 

зарубіжні теорії дистанційного навчання, історію його розвитку, обґрунтував 

термінологію цієї тематики, дослідив класифікації моделей організації нової 

форми навчання за кордоном і в Україні; запропонував інтегровану схему 
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класифікації моделей дистанційного навчання, з компонентів якої навчальний 

заклад може створити власну модель залежно від його потреб і можливостей, а 

також розглянув форми і види оцінювання дистанційного навчання. 

Б. Д. Шуневичем встановив, що історію розвитку дистанційного навчання в 

Європі і Північній Америці можна поділити на 3 етапи: 

І етап: 1840-1960-ті роки — кореспондентське навчання (КН) (Західна і 

Центральна Європа); 1880-1960-ті роки — КН (Північна Америка). 

ІІ етап: 1970-1980-ті роки — відкрите і дистанційне навчання (Західна і 

Центральна Європа та Північна Америка). 

У країнах Західної, Центральної Європи та Північної Америки етап суто 

відкритого і дистанційного навчання розпочався у 1970-1980-х роках і тривав 

до 2007 р. 

ІІІ етап: 1990-ті роки-2007 р. — електронне дистанційне навчання. Цей 

етап розпочався в 1990-х роках і тривав до 2007 р. одночасно в Західній, 

Центральній і Східній Європі та Північній Америці [173]. 

Розвиток дистанційної освіти (ДО) в Україні розпочався значно пізніше, 

ніж у країнах Західної Європи, і здійснювався за умов низького рівня 

інформатизації українського суспільства, невисокого рівня оснащення 

комп’ютерною технікою шкіл України і браку спеціалізованих методик 

дистанційного навчання. Теоретичні, практичні та соціальні аспекти 

дистанційної освіти недостатньо розроблені в нашій країні. Кількість наукових 

організацій та закладів вищої освіти України, які активно розробляють або 

використовують відповідні курси дистанційного навчання, невисока. 

З 1997 року в Україні регулярно проводяться Всеукраїнські конференції 

«Інтернет-технології в інформаційному просторі держави». У 1998 році 

науковці організували та провели національну конференцію в Одесі, під час 

якої підписали меморандум про співробітництво між 27 ЗВО України. 

Спільною постановою Президії національної академії наук України і Колегії 

Міністерства освіти України в 1997 році було створено Асоціацію користувачів 

телекомунікаційної мережі закладів освіти і науки України з координаційним 
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«Центром європейської інтеграції» у місті Києві, який надалі отримав офіційну 

назву Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа «УРАН». 

У 2000 р. Міністерство освіти та науки України затвердило «Концепцію 

розвитку дистанційної освіти в Україні», яка передбачає створення в країні 

системи освіти, що забезпечує розширення кола споживачів освітніх послуг, 

реалізацію системи безперервної освіти «протягом всього життя» та 

індивідуалізацію навчання при масовості освіти. 

В Україні датою офіційного початку дистанційного навчання можна 

вважати 21 січня 2004 р., Наказ № 40 Міністерства освіти і науки України 

затвердив «Положення про дистанційне навчання» [95, 96], яке заснувало 

запровадження нових технологій у галузі освіти. 

В Україні є декілька прикладів великих навчальних центрів з 

дистанційною формою навчання, що спеціалізуються на підготовці учнів до 

ЗНО [98] та університетських курсах. Одним із найбільших є Prometheus — 

проект масових відкритих онлайн-курсів [104]. 

У 2007 році була відкрита перша в Україні державна Міжнародна 

українська школа, яка дає змогу учням, що проживають за межами України, 

здобути початкову, базову та повну середню освіту й офіційні документи 

державного зразка, які підтверджують освітні рівні [99], здобуті як 

дистанційно, так і екстерном. Окрім цього, в Україні функціонують декілька 

приватних закладів із дистанційною формою навчання та екстернатом, у яких 

можуть навчатися і ті діти, які проживають в Україні, але з певних причин не 

мають змоги відвідувати звичайні заклади. 

Розвиток дистанційної освіти в Україні відбувається з огляду на уже 

наявні досягнення в цій галузі. У динаміці цього процесу можна умовно 

виокремити декілька етапів. Перші кроки до розвитку ДО в Україні були 

зроблені ще наприкінці 90-х років. У лютому 1998 р. Верховна Рада приймає 

Закон України «Про національну програму інформатизації», в якому 

сформульовано задачі з інформатизації освіти та визначено напрями їхньої 
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реалізації. Після прийняття цього Закону у системі освіти України відбуваються 

позитивні зміни у галузі інформатизації та освоєння Internet. 

Крім того, створення Українського центру дистанційної освіти на основі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут» імені Ігоря Сікорського дало змогу проводити в Україні курси 

навчання для викладачів ЗВО, розробників дистанційних курсів і укладати 

договори із ними про співробітництво для координації створення системи 

дистанційної освіти в Україні. 

Отже, розвиток ДО в Україні відбувався в два етапи становлення. Згідно з 

«Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні» (20 грудня 2000 р.) під 

час першого етапу розвитку вітчизняної дистанційної освіти протягом 2001 р. 

відбулося: 

 створення організаційної структури системи ДО; 

 розробка правових основ і стандартів ДО; 

 створення матеріально-технічної бази регіональних і локальних 

центрів ДО; 

 створення первинного фонду дистанційних курсів і забезпечення 

їхнього експериментального впровадження; 

 розроблення фінансування системи ДО; 

 реалізація пілотних проєктів впровадження ДО. 

На другому етапі розвитку дистанційної освіти в Україні протягом 2002-

2003 років відбувалося: 

 повномасштабне введення і впровадження дистанційної освіти як 

форми навчання, рівнозначної з очною, заочною та екстернатом; 

 впровадження системи багатоканального фінансування юридичних 

і фізичних осіб системи ДО; 

 розроблення і впровадження системи пільг щодо використання 

комп’ютерних мереж та телекомунікаційної інфраструктури для 

складників системи ДО (юридичних і фізичних осіб); 
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 впровадження системи ліцензування, атестації та акредитації 

закладів ДО; 

 інтеграція системи ДО України у світову систему. 

Організаційна структура системи дистанційної освіти України на цьому 

етапі об’єднує [54]: 

 Раду з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при 

Кабінеті Міністрів України; 

 координаційну Раду Міністерства освіти і науки України розвитку 

системи дистанційного навчання; 

 Український центр дистанційної освіти; 

 регіональні центри ДО у Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, 

Хмельницькому; 

 локальні центри ДО; 

 базові центри ДО за напрямами фахової підготовки; 

 науково методичні комісії за напрямами діяльності системи ДО. 

 

1.2. Аналіз форм дистанційного навчання 

Сьогодні актуальними стали відеоконференції, які можна проводити за 

допомогою таких платформ, як Zoom, Microsoft Teams, GoogleMeet, Skype, 

ClassDojo, GoogleClassroom, GoogleDocs, GoogleDrive і Gmail, які дають змогу 

організувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну 

інформацію. 

Специфіка дистанційного навчання, що ґрунтується на 

телекомунікаційних технологіях, інтернет-ресурсах і послугах, впливає на 

способи добору і структуризації змісту, способи реалізації тих чи інших 

методів і організаційних форм навчання, що суттєво впливає на 

функціонування всієї системи. LearningApps.org (Learning Apps.org) — онлайн-

сервіс, який дає змогу створювати інтерактивні вправи. Їх можна 

використовувати, взаємодіючи в роботі з інтерактивною дошкою або як 
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індивідуальні вправи для здобувачів освіти. Завдяки цьому можна створювати 

різні вправи на різні теми. Цей сервіс — додаток Web 2.0 для запровадження та 

супроводу освітніх процесів. Конструктор LearningApps.org призначений для 

розроблення, зберігання та використання інтерактивних завдань із різних 

предметів. 

Для забезпечення навчального процесу можуть бути залучені 

найрізноманітніші види дистанційної освіти: відео- (обмін відеозображенням, 

яке супроводжує звук) та аудіо-конференції (обмін звуковою інформацією на 

цифрових і аналогових засобах зв’язку); комп’ютерні телеконференції; 

відеолекції; заняття в чаті; вебуроки; радіозв’язок; телевізійні канали.  

Види дистанційного навчання можуть застусовуватися як окремо, так і 

комплексно залежно від оснащення освітнього закладу технічними засобами 

(ТЗ) і специфіки програми. Вибір ТЗ визначає характер і ефективність 

навчання: наприклад, використання радіо та телебачення не передбачає 

отримання персоніфікованої інформації, а передбачає лише аналіз загальної. 

Для викладання кожної з дисциплін можуть застосовуватися будь-які види 

дистанційного навчання, їхнє успішне поєднання дає змогу урізноманітнити 

пізнання нових відомостей та зробити процес менш монотонним і 

продуктивним.  

Відеоконференції забезпечують двосторонній аудіо- та відеозв’язок між 

викладачем та студентами і досить часто використовуються в програмах 

дистанційного навчання. Головною перевагою такої форми віртуального 

спілкування є наявність візуального контакту в режимі реального часу. Це 

визначальна риса, тому що, бачачи здобувача освіти, викладач може 

контролювати ступінь розуміння предмета, корегувати зацікавленість, ставлячи 

запитання і спостерігаючи за мовою жестів. Відчуття залученості — важливий 

психологічний аспект, який підвищує ефективність процесу навчання. 

Відеоконференції охоплюють найбільшу кількість учасників освітнього 

процесу і створюють єдине середовище, що особливо ефективно під час 
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корпоративного навчання. До недоліків цієї форми можна зарахувати її 

відносну дорожнечу.  

Аудіоконференції — це вид електронної конференції, під час якої 

учасники використовують телефони або обладнання, спеціально розроблене 

для голосового спілкування. Такі сеанси зв’язку можуть проводити віч-на-віч з 

здобувачем освіти і застосовуватися під час роботи з групою студентів. 

Аудіоконференція — досить доступний вид навчання, тому що його легко 

організувати технічно. За допомогою цього виду дистанційної освіти можна 

проводити практичні заняття, семінари і проводити лекції.  

Комп’ютерні телеконференції — це відеоконференції, які проводяться 

із застосуванням ПК, під’єднаних до високошвидкісного Інтернету й 

оснащених мікрофонами та цифровими відеокамерами. Для комп'ютерних 

телеконференцій використовуються дво- або багатоканальне відео й аудіо. 

Основні недоліки цього виду дистанційного навчання — обов’язкова потреба у 

високій швидкості інтернет-з’єднання, яке не завжди може бути забезпечено 

технічно в деяких регіонах, і спеціальному обладнанні. Успіх застосування 

комп’ютерних телеконференцій безпосередньо залежить від творчих навичок 

викладача. Особливо ефективно використовують потенціал цієї форми під час 

організації колективної роботи здобувачів освіти, а також тоді, коли в 

дистанційному навчанні застосовуються методи рольових ігор та 

інтелектуальних конкурсів. 

Відеолекції в дистанційній освіті дедалі частіше стають невіддільним 

видом дистанційного навчання. Цифрові файли можуть зберігатися на 

індивідуальному електронному носії або вебсервері. Зазвичай на екрані 

транслюється запис виступу лектора, іноді замість нього використовують 

аватар (віртуальний двійник), який озвучує письмовий матеріал викладача. 

Максимально ефективними в дистанційному навчанні завдяки оптимільній 

швидкості запам’ятовування визнано відеолекції із зображенням: 

використанням кінофрагментів, анімації, таблиць. Презентацію супроводжують 

закадрові коментарі викладача. Незаперечна перевага цієї форми подання 
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навчального матеріалу перед традиційною офлайновою «начиткою» полягає в 

тому, що студент може самостійно регулювати перебіг відеолекції, доволі 

переглядати на перебіг розділи і складні моменти. 

Заняття в чаті — це уроки, які проводять із використанням чатів — 

електронної системи спілкування, в якій двоє і більше співрозмовників 

під’єднані до мережі Інтернет, в режимі реального часу обмінюються 

відправленими з комп’ютерів текстовими повідомленнями, які бачать всі 

учасники групи.  

Веб-уроки — це дистанційні семінари, конференції та інші форми 

навчальної діяльності, які проводять із використанням телекомунікаційних 

засобів та інших Інтернет-ресурсів. Зазвичай для організації вебзанять 

застосовуються форуми — один із видів спільного вивчення певної теми, 

аналізу проблеми. Під час обговорення слухачі роблять записи на сайті, 

доступні до прочитання і коментування іншими учасниками курсу. 

Визначальною перевагою вебуроків визнано можливість тривалого (а не тільки 

короткострокового) спілкування здобувачів освіти і викладачів та асинхронний 

характер взаємодії: записи на сайті можна читати і залишати будь-коли.  

Методи радіо- і телекомунікації  

Радіозв’язок — традиційний вид дистанційного навчання, який сьогодні 

використовується не окремо для обміну інформацією, а в комплексі з іншими 

формами. До переваг радіотрансляцій під час реалізації програм віддаленої 

освіти можна зарахувати їхню доступність для широкої аудиторії. Її недолік 

полягає в тому, що вона не може гарантувати достатньої мотивації до навчання 

і потребує високої самоорганізації здобувача освіти. Телебачення як окремий 

вид дистанційного навчання теж програє таким сучаснішим варіантам, як 

відеоконференції. Однак завдяки візуальному контакту з здобувачем освіти або 

аудиторією цей метод очевидно ефективніший, ніж радіотрансляції.  

Телеконференція — заняття, яке зазвичай проводять на основі списку 

розсилки за допомогою електронної пошти. Ця форма заняття відзначається 

досягненням у виконанні освітніх завдань. У її основі лежить методика 
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«природного процесу навчання» (natural learning manner) — проста і вільна 

система, яку активно використовують для здобування другої вищої або 

додаткової освіти. Під час такого заняття здобувач освіти постійно виконує 

практичні завдання, працює над автоматизацією навичок. Теорію органічно 

доповнюють тренувальні вправи, що сприяє засвоєнню знання без додаткових 

зусиль. Вони засвоюються в процесі систематичного вивчення матеріалів за 

допомогою прослуховування і повторення за відео- та аудіозаписами. 

Телеприсутність — експериментальний вид дистанційного навчання, за 

якого здобувач освіти, перебуваючи деінде за комп’ютером, може бачити, чути 

і спілкуватися за допомогою робота. Під час заняття викладач ставить 

запитання, а здобувач освіти відповідає на них. Раніше це було можливо лише в 

такий спосіб: завдяки монітору вчитель бачить здобувача освіти, а в здобувача 

освіти створюється ефект цілковитої присутності поруч з однолітками. Ця 

технологія була створена для людей з обмеженими можливостями, які не 

можуть відвідувати заклади освіти. Зате тепер достатньо будь-якого 

комп’ютера з камерою і під’єднанням до Інтернету, щоб створити ефект 

телеприсутності [138]. 

Форум — найпоширеніша форма спілкування вчителя й учнів у 

дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений певній проблемі або темі. 

Модератор форуму створює обговорення, стимулюючи запитаннями, 

повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення 

форумів дає змогу завантажити файли різного розміру. Декілька форумів можна 

об’єднати як один. Наприклад, під час роботи невеликої групи учнів над 

проєктом створюються форуми для кожної окремої для спілкування під час 

дослідження щодо поставленого для групи завдання, потім — обговорити 

загальну проблему проєкту спільно, з залученням усіх учасників освітнього 

процесу (вебконференція).  

Чат — спілкування користувачів Мережі в режимі реального часу, засіб 

оперативної комунікації людей за допомогою Інтернету. Є кілька різновидів 

чатів: текстовий, голосовий, аудіо-,  відеочат. Найбільш поширений — 
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текстовий чат. Голосовий чат дає змогу спілкуватися за допомогою голосу, що 

під час вивчення іноземної мови дистанційно є важливим аспектом. Якщо 

потрібно для освітян можна організувати спілкування в чатах із носіями мови. 

Це реальна можливість мовної практики, яку проводять в межах 

запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проєктної діяльності, обміну 

інформацією.  

Для організації дослідницької діяльності здобувачів освіти в мережі 

Інтернет використовують вебквести.  

Квести створюють для того, щоб здобувачі освіти вчилися 

використовувати отриману інформацію з практичною метою. Ця технологія 

сприяє розвитку критичного мислення, аналізу, синтезу й оцінювання 

інформації. Робота з вебквестами може бути запропонована і як домашнє 

завдання для здобувачів освіти, які цікавляться предметом, її можна провести в 

класі, якщо є здвоєні уроки. Реальне розміщення вебквестів у Мережі у вигляді 

вебсайтів, створених здобувачами освіти, дає змогу значно підвищити 

мотивацію здобувачів освіти для досягнення кращих навчальних результатів. 

Блог — це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на 

повідомлення належить одній особі чи групі людей. Автор розміщує на сайті 

свого мережевого щоденника (блогу) допис (твір, есе) і надає іншим змогу 

прочитати й прокоментувати запропонований матеріал. Усі студенти, курсанти, 

можуть обговорити й оцінити якість публікації, зокрема й іноземної, що сприяє 

розвиткові мовленнєвих навичок.  

Електронна пошта — це стандартний Інтернет-сервіс, що забезпечує 

передавання відкритих чи зашифрованих повідомлень у формі звичайних 

текстів, так і в графічних, звукових, відеоматеріалів. У системі освіти 

електронна пошта використовується для організації спілкування 

викладача/викладачки й учня/учениці, а також учнів між собою.  

Анкетування — для поточного контролю під час дистанційного 

навчання зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета є достатньо 

гнучким інструментом, оскільки питання можна ставити за допомогою безлічі 
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способів. У дистанційному навчанні після засвоєння кожної теми можна 

використовувати анкети, в яких учень/учениця може зробити самооцінку 

результатів навчання за такими показниками: зрозумів/ зрозуміла, можу 

розв’язати самостійно; зрозумів/зрозуміла, можу розв’язати з підказкою; не 

зрозумів/не зрозуміла, не можу розв’язати. 

Соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та 

мобільні застосунки на кшталт Viber, дають змогу створювати закриті групи, 

спільноти, чати, проводити обговорення тем, завдань, проблем, інформації [90]. 

Сьогодні можна впевнено сказати, що інноваційні види дистанційної 

освіти практично повністю витіснили радіо і телебачення, а їхнє використання 

виправдано тільки для вивчення іноземних мов за допомогою перегляду прямих 

ефірів новинних випусків і live-репортажів. Будь-який вид дистанційного 

навчання передбачає контроль знань. Переважно його проводять за допомогою 

тестів, оскільки такий спосіб не потребує присутності здобувача освіти в 

навчальному закладі, а якщо контрольні завдання укладені грамотно то тест 

відображатиме реальні знання студентів [65]. 

 

1.3. Педагогічні умови та психологічні аспекти підготовки 

викладачів до організації дистанційного навчання 

Концепція розвитку дистанційного навчання в Україні виокремлює такі 

пріоритетні напрями його розвитку: 

1. Створення інформаційно-освітнього простору для підтримки 

дистанційного навчання з використанням ІКТ. 

Успішне впровадження ІКТ в освітній процес залежить від багатьох 

чинників і передовсім від інноваційних рішень в організації інформаційно-

освітніх просторів, які мають бути динамічними і підтримувати безперервну 

освіту (від шкіл до підготовки та перепідготовки фахівців). 

Основна ідея, якої має дотримуватися будь-яка освітня установа, що 

використовує дистанційне навчання, — це формування вимог і підтримка 

телекомунікаційного, інформаційно-освітнього середовища як структури 
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інформаційно-освітнього простору, основне призначення якого — розширення 

доступу до навчання для багатьох людей та сумісного використовування знань і 

розвитку творчої діяльності здобувачів освіти з’являються в межах 

функціонування середовища, завдяки новим ІКТ. 

2. Підготовка педагогічного персоналу, що забезпечує функціонування 

систем гнучкого дистанційного навчання. 

Сьогодні багато вишів України намагаються застосовувати технології 

дистанційного навчання в своїй освітній діяльності, зазвичай, не маючи 

належно підготовлених педагогічних кадрів, що відзначається на якості 

пропонованих освітніх послуг. Курси, які пропонуються, не сертифіковані і не 

проходять необхідної експертизи. Очевидно, що окремі центри і навчальні 

заклади, які надають для педагогів не сертифіковані і не схвалені курси, не 

можуть забезпечити підготовку та перепідготовку викладачів. Отже, проблема 

стає дедалі гострішою. 

Необхідно завжди пам’ятати, що шлях до успіху полягає не у великій 

кількості та потужності комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а в свободі 

педагогів знати сучасні ІКТ і володіти ними. Саме педагог має стати активним 

учасником процесу трансформації освіти, і в цьому йому необхідна всебічна 

допомога, зокрема доступ до нових ІКТ, технічна і методологічна підтримка, а 

також навчання з педагогічного проєктування дистанційних навчальних 

програм [59]. 

В отриманні доступу педагогів до ІКТ виникають такі проблеми: 

- викладачі не готові використовувати ІКТ у професійній діяльності; 

- немає доступу до ІКТ, навіть якщо викладач готовий використовувати ці 

технології в освітньому процесі. 

Викладачі мають зрозуміти, що ІКТ потрібні в їхній професійній 

діяльності, відчути підтримку керівництва (використання технологій має бути в 

пріоритетних планах розвитку освітньої організації), вони маю бути 

вмотивовані. Успішно розв’язати проблему використання ІКТ в освіті можна 

збільшуючи кількість комп’ютерів чи швидкість інтернет-з’єднання, кількість 
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педагогів, які розуміють і творчо застосовують ІКТ, підвищуючи свій та 

учнівський рівень. 

Способом розв’язання кризової ситуації є розроблення на 

загальнодержавному рівні єдиної модульної програми підготовки педагогів, що 

забезпечує різні кваліфікації: від базового використання ІКТ у навчальному 

процесі до створення і методичної підтримки дистанційних навчальних 

програм, та її передання для впровадження й експлуатації в базові центри 

підготовки та перепідготовки педагогів. 

Така програма має бути розроблена на основі технологій ДН, які можуть 

забезпечити комплексне проведення навчання і загальнодоступність 

навчальних та методичних матеріалів. Для максимальної ефективності такої 

програми і її реалізації необхідно: 

- широко використовувати дидактичні можливості ІКТ; 

- створити уніфіковану технологію розробки дистанційних курсів на 

основі навчальних об'єктів багатократного використання і принципів 

інтероперабельності; 

- розробити гнучку технологію створення нових навчальних планів і 

програм, що враховують використання ІКТ для навчання, та модернізації 

наявних навчальних програм; 

- забезпечити постійний доступ до нових інформаційних і методичних 

матеріалів; 

- здійснити централізовану методичну підтримку процесу підвищення 

кваліфікації викладачів у сфері впровадження ІКТ у навчальний процес; 

- постійно удосконалювати і модернізувати форми, засоби та методи ДН, 

відповідно до рівня розвитку ІКТ; 

- впроваджувати інтелектуальні інформаційні технології в навчальний 

процес. 

Проведення комплексного дистанційного навчання викладачів освітніх 

закладів України є першочерговим завданням для поширення нових технологій. 

Наступним кроком у цьому напрямі має бути розроблення і розповсюдження 
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навчально-методичної літератури з організації та проведення дистанційного 

навчання, зокрема створення відповідного підручника й упровадження 

дисципліни «Новітні технології і методи дистанційного навчання» в 

педагогічних навчальних закладах. 

Відзначимо, що жодна освітня організація в Україні, причетна до 

підготовки і перепідготовки викладачів, не може самостійно досягти 

максимальної ефективності під час реалізації модульної програми. Необхідно 

об’єднати зусилля, щоб створити єдину інфраструктуру підготовки та 

перепідготовки педагогічних кадрів на основі ІКТ і дистанційного навчання, 

яка охоплюватиме повний цикл: від педагогічного проєктування дистанційних 

навчальних програм до навчання персоналу, що бере участь в підготовці, його 

проведенні і управлінні цим процесом. 

3. Розробка і використання педагогічних технологій для підтримки 

дистанційного навчання. 

Педагогічні технології дистанційного навчання — це технології 

опосередкованого активного спілкування учасників навчального процесу між 

собою з використанням телекомунікаційного зв’язку і методології 

індивідуальної роботи студентів зі структурованим навчальним матеріалом, 

поданим в електронній версії. 

Сформулюємо тенденції трансформації педагогічних технологій, які 

характерні для розвитку освітніх систем: 

- зміна напряму від надання знань і їхнього запам’ятовування 

(закріплення) до самостійного пошуку та кооперації зусиль; 

- зміна напряму роботи з більш успішними здобувачами освіти до роботи 

зі всіма іншими; 

-  значна активізація здобувачів освіти; 

- контроль знань, який ґрунтується на тестуванні, може бути успішно 

замінений на оцінювання результатів роботи над проєктом, на спостереження 

за проміжними результатами; 
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- підхід, який ґрунтується на змаганні, замінюється на кооперацію, 

співпрацю; 

- зміна від опанування однакового матеріалу до різного; 

- зміна від вербального мислення до поєднання з візуальним. 

ІКТ за своїми дидактичними властивостями активно впливають на всі 

компоненти системи навчання (цілі, зміст, методи й організаційні форми 

навчання), дають змогу ставити і виконувати значно складніші та надзвичайно 

актуальні завдання педагогіки — розвитку людини, її інтелектуального, 

творчого потенціалу, аналітичного, критичного мислення, самостійності в 

здобуванні знань, опрацюванні різних джерел інформації. На відміну від 

звичайних технічних засобів навчання (традиційних), ІКТ допомагають не 

тільки надати здобувачу освіти якнайбільше знань, умінь, навичок, а й 

розвивати інтелектуальні творчі здібності, їхнє вміння самостійно здобувати 

нові знання [57]. 

Психологічні аспекти функціонування виокремлюють такі завдання 

психологічної підтримки дистанційного навчання: вивчення середовища (як 

сукупності індивідуальних особливостей учасників), особистих якостей, рівня 

розвитку психічних властивостей і якостей, особливостей міжособистісних 

стосунків учасників дистанційного навчання; передання учасникам 

дистанційного навчання значущої інформації з психологічних тем; створення 

найбільш сприятливих умов для розвитку необхідних особистісних якостей 

учня і викладача протягом усього процесу навчання та їхньої повноцінної 

адаптації до умов навчання; забезпечення індивідуально-диференційованого 

підходу в навчанні, яке ґрунтується на психологічних особливостях здобувача 

освіти, подолання часто панівного авторитарного стилю у традиційному 

викладанні. 

Серед наявних підходів можна виокремити основні напрямки 

психологічних досліджень навчання людини в віртуальному просторі: 

1) вивчення психологічних умов успішного навчання (психологічних 

особливостей, властивостей, необхідних для дистанційного навчання); 
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2) на основі дослідження психологічних особливостей здобувачів освіти, 

які успішно навчаються в цій системі, створення психологічної моделі 

«ефективного студента»; виокремлення його інтеграційних особистісних 

характеристик (показників розумового розвитку, особливостей модальності 

сприйняття інформації, характеристик темпераменту і особистісних якостей); 

3) розробка методів дистанційної психологічної діагностики абітурієнтів; 

створення блоків психодіагностичних методик; 

4) обґрунтування методичних засобів і форм навчання з погляду 

психологічних особливостей взаємодії структури «система дистанційної освіти, 

яку навчають»; 

5) психологічний аналіз методичних засобів навчання в системі 

дистанційного навчання щодо їхньої психологічної відповідності цілям і 

задачам, з огляду на який необхідно розробляти нові засоби дистанційного 

навчання; 

6) створення методів і практичного психологічного інструментарію для 

розв’язання проблеми ідентифікації здобувачів освіти під час контрольного 

інтернет-тестування [76]. 

Навчання у мережі Інтернет характеризується низкою переваг порівняно з 

традиційним — підвищення самостійності студентів, відповідальність за власне 

навчання, розвиток процесу навчання, заощадження часу тощо. Водночас 

інтернет-простір характеризується специфікою, що може становити потенційні 

загрози для успішного навчання — формування залежностей, порушення 

ідентичності, проблеми із захистом інформації, погіршення якості спілкування, 

розвиток девіацій та специфічної психопатології.  

Актуальність проблеми психологічних аспектів навчання у віртуальному 

середовищі зумовлена потребою розвитку навичок самостійної навчальної 

діяльності та дослідницького креативного підходу до навчання, нової культури, 

активного саморозвитку особистості під час дистанційного навчання.  

Ефективність процесу навчання з використанням комп’ютерних 

технологій можлива тільки якщо створені необхідні для цього умови, серед 
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яких психологічна підтримка студентів, метою якої є створення сприятливого 

психологічного клімату під час відвідування дистанційного навчання, надання 

допомоги студентам у виробленні індивідуального стилю, орієнтованого на 

ефективне засвоєння знань.  

Необхідно зазначити, що освіта організована за допомогою засобів та 

технологій дистанційного навчання, не відрізняється від традиційних форм 

(денна, заочна, вечірня тощо), тому потребує: 

● дотримання певних методологічних вимог щодо побудови курсів; часу, 

щоб викладач підготовив навчальний матеріал;  

● часу викладача на проведення та організацію дистанційного навчання 

як повноцінного робочого часу;  

● спеціалізованої організації роботи студентів за цією формою навчання; 

врахування особливостей розробки, побудови та публікації (розміщення) 

матеріалів у вебсередовищі дистанційного навчання (ВСДН), зокрема 

психологічні особливості такої роботи. 

Врахування психологічних особливостей у побудові освітнього процесу у 

ВСДН значно підвищує його ефективність, надає робочому спілкуванню 

простору, доброзичливості, а навчанню – результативності [104]. 

З огляду на ідеї індивідуалізованого і розвивального навчання 

використання психологічних можливостей засобів навчання у віртуальному 

середовищі виводить як педагогіку, так і психологію на новий рівень розуміння 

опосередкованої розумової, творчої, комунікативної і виконавської освітньої та 

навчальної діяльності. 

 

1.4. Формування завдань дослідження 

У світі технології дистанційного навчання розвиваються досить швидко, 

та сьогодні створено тисячі різних програмних продуктів для підтримки 

дистанційного віртуального навчання. Попри швидкий розвиток дистанційної 

освіти основних розробників програмних продуктів для e-learning не так багато, 

можна виокремити лише кілька десятків компаній, що займаються 
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перспективними розробками. Поряд із комерційними проєктами у сфері 

дистанційної освіти великий сегмент зі створення програмних продуктів 

займають безкоштовні додатки, які досить популярні у закладах вищої освіти. 

Єрмоленко О. В., Ковальов В. І., Лісний А. І., Сєрков О. А. запропонували 

спосіб побудови адаптивної системи навчання, що охоплює подання 

навчального матеріалу, визначення рейтингу знань здобувачів освіти, 

порівняння їх рейтингу із нормативним оцінюванням у такий спосіб, що 

подання матеріалу здійснюється структуровано з використанням 

аудіовізуальних кліпів, та за результатами аналізу тестування формується 

фрагмент інформації, залежно від рейтингу засвоєння матеріалу здобувачем 

освіти. В основу цієї моделі покладено задачу підвищення ефективності 

навчання за допомогою адаптації навчального матеріалу до індивідуальних 

особливостей здобувачів освіти. Поставлена задача досягається завдяки тому, 

що фрагменти навчального матеріалу надаються кожному з здобувачів освіти 

структуровано, з їхнім розбиттям на окремі взаємопозв’язані частини, ступінь 

складності яких залежить від учнівського рейтингу засвоєння [134]. 

У своїй праці Кириленко О. Г. відзначив проблеми формування 

педагогічної компетентності викладачів ЗВО щодо організації дистанційного 

навчання, теоретично обґрунтував сутність професійної компетентності 

викладача ЗВО в умовах дистанційного навчання, обґрунтував, що 

ефективність підготовки викладачів ЗВО забезпечують педагогічні умови, які 

передбачають диференціацію підготовки залежно від характеру сформованості 

мотивації викладачів щодо організації дистанційного навчання та ставлення до 

оволодіння педагогічними знаннями й уміннями як складниками педагогічної 

компетенції викладача ЗВО [56]. 

Дисертаційне дослідження Хара О. М. присвячене проблемі організації 

дистанційного навчання в системі довузівської підготовки. У праці розроблено 

і теоретично обґрунтовано концепцію дистанційного навчання абітурієнтів 

математики у системі довузівської підготовки. На основі визначених 
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концептуальних засад побудовано теоретичну модель дистанційного курсу з 

математики [166]. 

У дисертаційному дослідженні Алексєєва О. М. подано теоретичне 

узагальнення і нове практичне розв’язання проблеми застосування технологій 

дистанційного навчання професійної і практичної підготовки студентів 

машинобудівних спеціальностей, створено дистанційні технології педагогічних 

вимірювань на основі технологічної моделі тестового контролю, розроблено 

рекомендації з використання структурно-логічних схем, виконання графічно-

орієнтованих завдань і визначення якості цифрових освітніх ресурсів, 

використання яких надає можливість підвищити ефективність методичної 

системи застосування технологій дистанційного навчання [2]. 

У праці Біляй Ю. П. розроблено і науково обґрунтовано деякі компоненти 

методичної системи професійної підготовки майбутніх вчителів математики та 

інформатики з використанням технологій дистанційного навчання. У дисертації 

досліджено проблему їхнього доцільного та педагогічно виваженого 

застосування в процесі навчання майбутніх вчителів математики та 

інформатики [11]. 

Герасименко І. В. провів теоретичний аналіз використання ТДН в 

освітньому процесі ЗВО і засвідчив, що за використання психолого-

педагогічних технологій ДН спостерігається посилення пізнавальної мотивації 

студентів, що пов’язано з ефектом новизни, можливістю використання ІКТ для 

самостійного здобування знань. 

Одним зі шляхів підвищення рівня підготовки випускників комп’ютерних 

спеціальностей до рівня, що відповідає вимогам ІТ-ринку праці, а також 

створення умов для задоволення інформаційних потреб студентів і 

забезпечення їхньої підготовки до повноцінної професійної діяльності та життя 

в інформаційному суспільстві, є створення в університеті освітнього 

середовища дистанційного навчання [28]. 

У дисертації Дубового З. С. досліджено проблему формування 

самостійності майбутніх учителів в процесі дистанційного навчання. 
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Проаналізовано значення формування самостійності майбутніх спеціалістів у 

процесі фахового навчання. Визначено, що їхня самостійність майбутнього 

вчителя є складною професійно-особистісною властивістю, яка виникає на 

основі засвоєння спеціальних та психолого-педагогічних знань. У дослідженні 

здійснено аналіз переваг та недоліків дистанційного навчання майбутніх 

учителів, визначено форми, методи, технологічні моделі, етапи й логіку 

формування самостійності студентів у дистанційному середовищі, розроблено 

комплексну методику як цілеспрямований процес, що ґрунтується на 

визначених принципах і методичних підходах [42]. 

Дисертаційна робота Гнєдкової О. О. є теоретико-експериментальним 

дослідженням проблеми формування контролю фахових знань майбутніх 

учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання. Дослідження 

актуалізує окреслений проблемою науковий і практичний досвід, що потребує 

всебічного ґрунтовного вивчення та врахування під час розроблення нових 

підходів і стратегій вдосконалення змісту, методів, форм, засобів навчання 

іноземних мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі, визначено 

специфіку фахових знань майбутніх учителів іноземних мов через мовну, 

мовленнєву, лінгвокраїнознавчу, професійну та методичну підготовку студентів 

[31]. 

Навчання за індивідуальною освітньою траєкторією відповідно до 

особистісних потреб, інтересів і здібностей досліджує Шиліна Г. А. Переваги 

дистанційної форми навчання для закладів освіти полягають в інтенсивному 

оновленні знань, що здобуваються зі світових інформаційних ресурсів. 

Водночас запровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-

виховний процес створює низку проблем, які стосуються змісту, методів, 

організаційних форм і засобів навчання, гуманітаризації та гуманізації освіти та 

лише частково відповідають сучасним вимогам [169]. 

Відповідно до поставленої мети та завдань дисертаційного дослідження 

Колос К. Р. в процесі розв’язання наукової проблеми та впровадження 

розробленої методики використання системи Moodle як засобу розвитку 
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предметних компетентностей учителів інформатики виокремлено психолого-

педагогічні передумови розвитку предметних компетентностей учителів; 

розроблено Moodle-орієнтовану дидактичну модель та методику розвитку 

предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної 

післядипломної освіти; експериментально перевірено результативність 

основних компонентів методики використання системи Moodle як засобу 

розвитку предметних компетентностей учителів інформатики на прикладі ДК 

«Тьютор — організатор і керівник дистанційного курсу», а також розроблено 

методичні рекомендації щодо його впровадження і використання в умовах 

дистанційної післядипломної освіти [58]. 

Праця Рашевської Н. В. присвячена проблемі використання мобільних 

технологій і засобів навчання вищої математики студентів технічних ЗВО III-IV 

рівнів акредитації. У дослідженні уперше теоретично обґрунтовано і 

розроблено модель змішаного навчання вищої математики студентів технічних 

ЗВО на основі мобільних інформаційно-комунікаційних технологій; уточнено 

поняття змішаного навчання, мобільних інформаційно-комунікаційних 

технологій, мобільного програмно-педагогічного засобу; набули подальшого 

розвитку основні положення технології електронного навчання вищої 

математики. 

Проведений педагогічний експеримент підтвердив гіпотезу про те, що 

організація навчального процесу з вищої математики студентів закладів вищої 

технічної освіти за моделлю змішаного навчання на основі мобільних 

інформаційно-комунікаційних технологій сприятиме підвищенню рівня 

навчальних досягнень студентів та розвитку навичок самостійної роботи [105]. 

У своїх дослідженнях Мочалов О. О. і Гайша О. О. пропонують кожному 

здобувачеві освіти для його подальшої ідентифікації надавати унікальний 

ідентифікаційний номер, який шифрують за допомогою двоключового 

алгоритму, а також відкритий ключ для його вільного розшифровування, який 

вбудовується в програмний продукт [130]. 
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Фомічов С. К., Лопаткін І. Є., Лопаткіна К. Г. і Василенко О. І. 

припускають, що навчальний матеріал охоплює базу даних прикладних 

програм із поставленими задачами на головному комп’ютері, водночас 

здобувачі освіти, беруть участь у розв’язанні практичних нестандартних задач, 

впливають на результат і відразу реєструють його на екранах персональних 

комп’ютерів за допомогою підключення файлу бази даних успішності — 

зареєстровані електричні сигнали, що надходять на головний комп’ютер і які 

відтворюються на екранах моніторів [132]. 

Яремчук Н. А., Сікоза О. М. і Кельберг С. М. пропонують до системи 

дистанційного навчання, до складу якої входить блок бази знань, з’єднаний за 

допомогою мережі Інтернет з персональними комп’ютерами тьюторів, ввести 

блок вхідного контролю, блок формування індивідуальних траєкторій, блок 

бази правил з організації навчального процесу і контролю згідно з вибраною 

індивідуальною траєкторією [124]. 

Спосіб дистанційного навчання Луків Г. М., що охоплює подання і/або 

передавання навчального матеріалу, розміщеного в електронному вигляді на 

сервері центру навчання, за допомогою мережі Інтернет, полягає в тому, що 

електронна версія навчального матеріалу подається у навчальні модулі, 

водночас кожен з навчальних модулів виконаний із можливістю візуалізації, 

стосується певної теми та додатково містить відеоурок — запис викладача, 

який пояснює тему. Доступ до навчального модуля або до групи надається 

користувачу комп’ютера з центру навчання за індивідуальним кодом 

доступу — сигналом. Отже, запропонований спосіб дистанційного навчання 

забезпечує підвищення ефективності навчання під час здобування освіти в 

навчальних закладах, а також надає можливість успішно підготуватися до 

зовнішнього незалежного оцінювання майбутнім абітурієнтам [129]. 

Попов М. М. і Свеженцева Л. О. пропонують навчальні матеріали 

розміщувати в пам’яті комп’ютера, як навчальні файли, які містять 

дидактичний матеріал для кожного заняття та тестові завдання об’єднані у 

розділи, причому після заповнення відповідей здобувачем на тестові завдання 
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надається можливість миттєво з’ясувати кількість правильних відповідей, а 

сама робота оцінюється за 12- та 200-бальною шкалою [131]. 

Спосіб створення системи дистанційного навчання Файнгольд О. В. і 

Файнгольд С. Б. охоплює реєстрацію, яку здійснює центр дистанційного 

навчання, вебсайта в мережі Інтернет, розміщення на ньому навчального 

матеріалу як аудіо-, відео- та тестові матеріали. Систему формують на основі 

розробленої комп’ютерної програми. Навчальну аудиторію оснащують 

відеокамерою, мікрофоном, пристроєм DVR, обладнанням для інтернет-зв’язку. 

Додатково на вебсайт розміщують чат, привітання, форум. Центр координує 

зв’язки між учасниками системи. Оплату послуг користувачі здійснюють через 

системи платежів онлайн-банкінгу [135]. 

Аналіз інформаційних ресурсів Інтернету та відгуків на форумах щодо 

проблем систем дистанційного навчання засвідчив, що користувачів 

OpenSource систем цікавить Moodle. Характерна особливість цього проекту 

полягає в тому, що навколо нього сформувалося найбільш активне міжнародне 

мережеве товариство розробників і користувачів, які діляться досвідом роботи 

на платформі, обговорюють виниклі проблеми, обмінюються планами і 

результатами подальшого розвитку середовища. Система Moodle, у своїй 

базовій комплектації не включає багато важливих функцій, але її 

розповсюдженість, доступність та можливість змінювати і додавати новий 

функціонал актуалізують і популяризують її. 

Аналіз наукових праць свідчить про відсутність досліджень, які б 

стосувалися виконання завдань: реалізації дистанційної форми навчання та 

художньо-технічного оформлення, а саме використання інфографіки з огляду 

на фактори впливу на якість таких вказаних процесів, як компоненти 

ієрархічних моделей; синтезу моделі факторів впливу на якість процесу 

реалізації дистанційного навчання та візуалізації даних за допомогою 

інфографіки; побудови й оптимізації моделей пріоритетного впливу факторів на 

вказані процеси; розв’язання задач проєктування альтернативних та пошук 

оптимальних варіантів реалізації дистанційного навчання і візуалізації даних; 
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використання нечіткої логіки у формуванні якості вказаних процесів та 

створення структурно-функціональних моделей інформаційних технологій 

формування якості реалізації дистанційного навчання та подавання інформації 

у вигляді інфографіки.  

Отже, розроблення інформаційних технологій формування якості 

реалізації дистанційного навчання з використанням інфографіки на основі 

методів системного аналізу та засобів нечіткої логіки є актуальним науковим 

завданням. 

 

 

Висновки до розділу 1. 

1. Наведено інформацію про розвиток дистанційної форми навчання як за 

кордоном, так і в Україні.  

2. Описано та охарактеризовано найбільш поширені форми організації 

дистанційного навчання.  

3. Сформовано педагогічні передумови та психологічні аспекти 

підготовки викладачів до організації дистанційного навчання функціонування.  

4. Проведено аналіз досліджень, здійснених науковцями, та зазначено 

розглянуті проблеми. 

5. Сформовано завдання для дисертаційного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

2.1. Порівняльна характеристика платформ дистанційного навчання 

Сьогодні існує багато програмних продуктів, що дають змогу повністю 

автоматизувати весь процес навчання. Для того щоб система забезпечувала 

необхідний рівень розробки процесу електронного навчання, вона має 

відповідати певним характеристикам, а саме [3, 5, 6, 13, 16, 22, 30, 32, 35, 39, 47, 

60, 62, 74, 87, 143-145, 155]: 

– функціональність - наявність у системі набору функцій різного рівня, 

що повністю забезпечують підтримку процесу навчання; 

– надійність - цей параметр характеризує зручність адміністрування в 

системі і доступність для оновлення контенту на базі наявних шаблонів; 

– стабільність - ступінь стійкості роботи системи щодо різних режимів 

роботи і рівня активності користувачів; 

– вартість самої системи, а також витрати на її впровадження, розробку 

курсів і супровід, наявність або відсутність обмежень за кількістю ліцензій на 

слухачів; 

– наявність засобів розробки контенту - вбудований редактор навчального 

контенту не тільки полегшує розробку курсів, а й дає змогу інтегрувати в 

єдиній версії освітні матеріали різного призначення; 

– підтримка SCORM - стандарт SCORM є міжнародною основою обміну 

електронними курсами і якщо його немає в системі підтримки, знижується 

мобільність і немає змоги створювати доступні курси; 

– система перевірки знань дає змогу в режимі онлайн оцінити знання 

учнів. Зазвичай така система охоплює тести, завдання і контроль активності 

студентів на форумах; 

– зручність використання, яку необхідно забезпечити, обираючи нову 

систему. Це важливий параметр, оскільки потенційні студенти ніколи не 
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стануть використовувати технологію, яка здається громіздкою або створює 

труднощі у навігації; 

– модульність - у сучасних системах дистанційної освіти курс може бути 

набором модулів або блоків навчального матеріалу, які можуть бути 

використані в інших курсах; 

– забезпечення доступу - студенти не повинні мати перешкод для доступу 

до навчальної програми, пов'язаних із розташуванням у часі і просторі, а також 

із можливими факторами, що обмежують їх можливості; 

– 100% мультимедійність - можливість використання як контент не тільки 

текстових, гіпертекстових і графічних файлів, а й аудіо, відео, gif- і flash-

анімації, 3D-графіки у різних файлових форматах; 

– масштабованість і розширюваність - можливість розширення як кола 

слухачів, яких навчають у системі дистанційного навчання (СДН), так і 

додавання програм та курсів навчання і освіти; 

– перспективи розвитку платформи - СДН має бути середовищем, що 

розвивається, мають виходити нові, поліпшені версії системи з підтримкою 

нових технологій, стандартів і засобів; 

– кросплатформеність СДН - в ідеалі система дистанційного навчання не 

має прив'язуватися до будь-якої операційної системи або середовища як на 

серверному рівні, так і на рівні клієнтських машин; 

– якість технічної підтримки - можливість підтримки працездатності, 

стабільності СДН, усунення помилок як із залученням фахівців компанії-

розробника СДН, так і з допомогою фахівців власної служби підтримки 

організації. 

Усі наявні сьогодні освітні платформи для організації дистанційного 

навчання можна розділити на три види [5, 6]: 

– кейсові сервіси, коли програмний продукт постачається повністю 

готовим і його тільки необхідно встановити у відповідній установі; 
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– SaaS сервіси – це хмарні технології, що дають змогу розгорнути СДН на 

віддаленому сервісі, і в цьому випадку організація не займається технічною 

підтримкою роботи системи; 

– платформи для проведення різних вебінарів і конференцій, 

забезпечують виконання певного коло завдань, пов'язаних із можливістю 

обміну інформацією різними способами. 

Всі наявні програмні продукти СДН можна розділити на дві групи. 

Перша – комерційні проєкти, які здебільшого є достатньо надійними 

продуктами. Але тут криється і важливий недолік – користувачі не мають 

доступу до вихідного коду програми, а значить, не можуть переписати систему 

або замовити доопрацювання фахівцям. Звичайно, можна зв'язатися з 

компанією-розробником СДН. Однак немає гарантії, що єдина організація на 

ринку зуміє впоратися з великою кількістю замовлень у прийнятні терміни. 

Також потрібно враховувати високу вартість комерційних продуктів, регулярну 

оплату ліцензії і тарифів на кількість користувачів. Друга група – це 

безкоштовні програмні оболонки (Open Source), які надаються з відкритим 

вихідним кодом. Це означає, що організація може самостійно займатися 

доопрацюванням системи. Безліч модулів і плагінів переважно є у вільному 

доступі, що істотно заощаджує фінансові ресурси і час на їх розробку. 

Незважаючи на величезну кількість програмних продуктів для e-learning коло 

основних розробників комерційних продуктів не аж таке велике.  

Серед представників безкоштовних сервісів можна виділити наступні 

програмні продукти, характеристики яких представлені в таблиці 2.1. [21, 68, 

74, 81,136, 179, 185, 196, 203-205, 211, 224]. 
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Таблиця 2.1. 

Порівняльні характеристики основних безкоштовних систем управління навчанням  

 MOODLE LAMS Sakai ATutor Claroline Dokeos OLAT OpenACS ILIAS 

SCORM + - + + + + + - + 

IMS + - + + + + + - - 

мови 

додатки 

PHP Java Java PHP PHP PHP Java PHP - 

СУБД MySQL MySQL MySQL, 

Oracle, 

hsqldb 

MySQL MySQL MySQL MySQL, 

Postgre 

SQL 

Oracle, 

Postgre 

SQL 

MySQL 

Ліцензії GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL 

Мови > 54 20 28 > 50 36 38 34 35 43 

Система 

перевірки 

знань 

тести, 

завдання 

семінари, 

активність 

на 

форумах 

тести тести, 

завдання, 

активність 

на форумах 

тести тести, 

вправи 

тести тести, 

завдання 

тести тести 

Демонстра-

ційний 

сервер 

+ + - + + + + - - 
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Увесь ринок електронного навчання можна розділити на три сегменти: 

освітній сектор, корпоративне навчання і споживачі індивідуальної освіти. В 

освітньому секторі активними користувачами дистанційних технологій є і 

заклади вищої освіти, які впроваджують системи ЕО для підготовки фахівців у 

різних галузях інженерно-економічної освіти. На рис. 2.1. наведено розподіл 

програмних продуктів, яким віддають перевагу в ЗВО [24]. На першому місці з 

величезним відривом лідирує система Moodle, яка є безкоштовним програмним 

продуктом із відкритим кодом, що дає змогу її налаштовувати відповідно до 

потреб навчального закладу, а також забезпечити повний цикл дистанційної 

освіти. 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл систем дистанційного навчання в освітньому секторі 

 

Розглянемо системи дистанційного навчання, які можна зустріти на 

нашому освітньому ринку. 

ATutor — веб-орієнтована система керування навчанням (Learning 

Management System, LMS) (рис. 2.2). Програмний продукт є простиму 

встановленні, налаштуванні та підтримці для системних адміністраторів; 

викладачі (інструктори) можуть досить легко створювати та переносити 

навчальні матеріали та запускати свої онлайн-курси. А оскільки система є 

модульна, тобто складається з окремих функціональних одиниць — модулів, то 

61%
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вона відкрита для модернізації і розширення функціональних можливостей. 

Програма розробляється та підтримується з 2001 року групою розробників із 

Дослідницького центру адаптивних технологій Університету Торонто (Adaptive 

Technology Resource Centre, University of Toronto). Система ATutor 

поширюється на основі GNU General Public License (GPL), яка, зокрема, дає 

змогу вільно використовувати, змінювати та доповнювати програму. 

 

Рис. 2.2. Зовнішній вигляд системи дистанційного навчання «ATutor» 

У ATutor визначено 3 типи користувачів (студенти, інструктори-

викладачі та адміністратори). Система надає різним категоріям користувачів 

такі можливості: 

– студентам: 

• редагування персональної інформації; 

• перегляд існуючих курсів та запис на них; 

• використання навчальних курсів; 

• тестування та опитування; 

• засоби спілкування; 

• пошук. 
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– інструкторам (викладачам), окрім можливостей студентів, мають 

додаткові інструменти для ефективного створення навчальних курсів в системі 

ATutor, зокрема: 

• створювати навчальні курси в межах системи, визначати права доступу 

до них та інші властивості; 

• створення навчальних матеріалів у навчальному курсі з використанням 

вбудованого редактора матеріалів, керування навчальними матеріалами, 

та перегляд статистики використання матеріалів; 

• завантаження на сервер необхідних навчальних матеріалів; 

• створення і керування тестами, запитаннями; 

• керування записом на курс; 

• розсилати повідомлення різним категоріям студентів; 

• можливість створення резервних копій курсу; 

• можливість додавати, видаляти та редагувати оголошення для студентів 

курсу; 

• організовувати неоцінювані опитування студентів з метою з'ясування їх 

думки з тих чи інших питань; 

• вводити і редагувати словникові терміни; 

• вказувати список джерел; 

• огляд статистики про те, як користуються курсом студенти та 

незареєстровані користувачі. 

– адміністраторам: 

• можливість керування користувачами системи, та їх правами; 

• керування курсами системи, резервними копіями; 

• керування загальними параметрами системи, зокрема темами 

оформлення, мовою інтерфейсу тощо [87, 88, 179, 224]. 

ILIAS — вільне програмне забезпечення для підтримки навчального 

процесу (рис. 2.3). Система досить поширена у ЗВО. Базується на таких мовах 

програмування, як Apache, PHP, MySQL, XML. Відповідає стандарту SCORM 

(гарантується незалежність від платформи).  
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Рис. 2.3. Зовнішній вигляд системи дистанційного навчання «ILIAS» 

 

Проект розвивається з 1998 року, поточна версія включає, зокрема: 

• Personaldesktop з порталами про однокурсників-Online, новій пошті, 

нових повідомленнях на форумі тощо; 

• контекстна онлайн-довідка для студентів і авторів; 

• інтерфейс користувача та адміністратор; 

• SOAP interface for content and user import; 

• CAS, SOAP, RADIUS, LDAP, ShibolethAuthentication; 

• підтримка української мови [5,143]. 

Наступним програмним засобом, який розглянемо це – Sakai(рис.2.4). 

Слід зазначити, що дана платформа не містить усіх стандартних інструментів 

для навчання, навчання та співпраці в Інтернеті, які можна знайти сьогодні на 

навчальних платформах. Проте, Sakai має широкий спектр інструментів, що 

сприяють роботі в спільноті та зовнішніх інтеграцій, доступних у 

виглядідодаткових компонентів. Гнучкість відкритого коду Sakai дозволяє 

налаштувати систему настільки, наскільки це потрібно. 
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Рис. 2.4. Зовнішній вигляд стартової сторінки системи дистанційного навчання 

«Sakai» 

З основних можливостей, які надає ця програма можна відзначити 

наступні: 

 створення анонсів; 

 ведення календаря; 

 використання різного роду чатів; 

 обмін інформацією за допомогою електронної пошти; 

 інтеграції хмарного зберігання - OneDrive та GoogleDrive; 

 створювати та впорядковувати текст, ресурси, вікторини, тести, 

завдання, посилання, відео та інші засоби масової інформації в уроки 

чи одиниці; 

 ведення та розміщення новин та оголошень; 

 здійснювати пошук вмісту на сайті; 

 управління курсом; 

 використовувати зведені та спеціальні звіти; 

 та інші [6, 211]. 

Dokeos– система дистанційного навчання з відкритим вихідним кодом, 

вільного доступу (рис. 2.5). Система має весь стандартний функціонал 

аналогічного програмного забезпечення: форуми, чати, html-документи тощо. 

Система Dokeos з’явилася завдяки системі Claroline. У певний момент частина 

розробників системи Claroline, більше призначеної для академічного сектору, 

почали на її базі розвивати окремий проєкт під назвою Dokeos, що дозволяє 

автоматизувати навчання, здебільшого, серед корпоративних клієнтів. 
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Рис. 2.5. Зовнішній вигляд стартової сторінки системи дистанційного навчання 

«Dokeos» 

Сьогодні Dokeos існує, як безкоштовна версіясистеми з відкритим кодом, 

якавільно розповсюджується, так і платний варіант. У платного варіанту більш 

широкий функціонал і є підтримка системи. Найголовніший недолік 

безкоштовного варіанту – це не гарантована підтримка SCORM, що досить 

дивно для системи дистанційного навчання. Тим часом, у системи по всьому 

світу близько 4,2 мільйонів користувачів. Однак в Україні система мало 

поширена, хоча у неї є російськомовний інтерфейс. 

Dokeos – це LMS, створений для експертів з навчання: вимірювати та 

відстежувати прогрес користувачів на кожному кроці їх навчальних маршрутів; 

створення анкет оцінювання та автоматична видача сертифікатів, що 

відповідають нормативним вимогам конкретної галузі [143, 185]. 

Специфікація IMS Learning Design була підготовлена в 2003 році. В її 

основу покладено результати роботи Відкритого університету Нідерландів 

(Open University of the Netherlands - OUNL) за мовою освітнього моделювання 

«Educational Modelling Language» (EML), за допомогою якого описується 

«метамодель» розробки навчального процесу. 

На основі цієї специфікації була створена «Система управління 

послідовністю навчальних дій» Learning Activity Management System (LAMS). 
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LAMS надає викладачам візуальні засоби для розробки структури навчального 

процесу, що дозволяють задавати послідовність видів навчальної діяльності. 

LAMS є революційно новий додаток для створення і управління 

електронними освітніми ресурсами. Вона надає викладачеві інтуїтивно 

зрозумілий інтерфейс для створення освітнього контенту, який може 

охоплювати різні індивідуальні завдання, завдання для групової роботи і 

фронтальну роботу з групою учнів. 

OpenACS – це інструментарій для створення масштабованих веб-

додатків, орієнтованих на громаду, яка готова для створення спільних веб-

сайтів. OpenACS є основою для багатьох продуктів та веб-сайтів, включаючи 

платформу електронного навчання. OpenACS є відкритим кодом і доступний 

під загальною ліцензією GNU. Однією з сильних сторін проекту OpenACS є 

громада, яка його оточує. 

Спільнота OpenACS має багато професійних та відданих розробників 

програмного забезпечення з відкритим кодом. Існує понад десяток компаній, 

які займаються наданням клієнтам розробки та хостингу OpenACS. Окрім цих 

компаній, є багато незалежних консультантів. 

Незвично серед проєктів з відкритим кодом, OpenACS дуже добре себе 

зарекомендував. Мабуть, найбільш переконливим еталоном для OpenACS є 

прихильність деяких дуже великих і престижних компаній, установ та 

неурядових організацій. До них належить Сломанська школа менеджменту, яка 

ініціювала та брала участь в розробці LRN, системи з відкритим кодом, 

створеної на основі OpenACS. Нещодавно Гейдельберзький університет, 

найпрестижніший німецький університет, теж приєднався до користувачів 

даної системи. Крім того, OpenACS був використаний для створення CMS для 

Greenpeace.org, сайту, який обробляє мільйони звернень на день та пропонує 

велику різноманітність вже побудованих, високоякісних додатків, таких 

як:робочий процес; CMS; програмування помилок / проблем; електронна 

комерція; блогер; чат; форуми; керівник проекту; календар; web-пошта; та інше 

[30, 32, 205]. 
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«Прометей» – це провідна російська компанія з розробки, постачання, 

впровадження та супроводу програмних продуктів та інтернет-технологій в 

галузі оцінки, навчання і розвитку людини. Вона працює з навчальними 

закладами всіх рівнів, профілів та форм власності, державними організаціями. 

Система «Прометей» дозволяє проводити навчання та перевірку знань в 

корпоративних мережах і мережі Інтернет, крім того, її можна використовувати 

як додатковий засіб для традиційних форм навчання. 

На даний час система дистанційного навчання «Прометей» 

використовується різними навчальними закладами і корпораціями з Росії й 

країн бувшого пострадянського простору. Інтерфейс переведений на кілька 

національних мов, серед яких, українська, казахська, англійська та іспанська. 

Система дистанційного навчання «Прометей» має сертифікат Міністерства 

освіти та науки України про відповідність вимогам, що ставляться до систем 

дистанційного навчання [122, 123, 145, 148, 149]. 

еLearning 3000 призначений для організації повного циклу 

дистанційного й змішаного навчання: реєстрації слухачів і викладачів, 

формування навчальних програм, навчальних груп, проведення on-line і off-line 

навчання, зберігання та аналізу результатів навчання, підготовки різних звітів 

за результатами навчання.  

eLearning 3000 вирішує наступні завдання: 

– управління користувачами або групами користувачів, адміністрування 

контенту та управління версійністю контенту; 

– облік і контроль результатів навчання по групах і студентах, у тому 

числі – оцінка знань на основі тестування; 

– створення навчальних планів; 

– взаємодія за допомогою електронної пошти; 

– формування електронного журналу всіх здійснених у системі операцій; 

– перегляд статистичних звітів по студентах і викладачах; 

– управління налаштуваннями системи (правами користувачів, ролями 

користувачів) та ін. 
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У цілому система управління освітнім процесом складається з набору 

інтегрованих модулів, які забезпечують виконання функцій управління 

навчальним процесом [5, 188]. 

Moodle (акронім від ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment 

— модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) — 

навчальна платформа призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і 

здобувачів освіти в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для 

створення персоналізованого навчального середовища (рис.2.6). 

 

Рис. 2.6. Зовнішній вигляд системи дистанційного навчання «Moodle» 

Moodle — це безкоштовна, відкрита (OpenSource) система управління 

навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» 

та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, 

хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також 

підтримки очного навчання. 

Moodle перекладена на десятки мов, в тому числі й українською. Система 

використовувалась у 2014 році — у 197, у 2019 р —229 країнах світу, понад 90 

тисяч офіційно зареєстрованих сайтів що працюють на Moodle. 
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Головним розробником системи є Martin Dougiamas ) з 

Австралії. Цей проект є відкритим, відтак в ньому бере участь велика кількість 

інших розробників. 

Moodle написана на PHP з використанням SQL-бази даних та відповідає 

стандарту SCORM. 

Фінансування проекту відбувається загалом коштом мережі офіційних 

партнерів, які надають послуги встановлення, технічної підтримки, хостингу, 

консультування, інтеграції, доопрацювання та інші. Усі офіційні партнери 

сплачують членські внески та відсоток від продажу на користь Moodle Pty Ltd, 

якою керує Мартін Дугіамас. Більша частина найактивніших розробників ядра 

Moodle є співробітниками Moodle Pty Ltd. В Україні офіційним партнером 

Moodle є ТОВ «Техноматика». 

Функціональність Moodle має широкий набір функціональності, 

притаманний платформам електронних систем навчання, системам управління 

курсами (CMS), системам управління навчанням (LMS) або віртуальним 

навчальним середовищам (VLE). Moodle надає можливість викладачам 

створювати ефективні сайти для онлайн-навчання. 

У середовищі Moodle студенти отримують: 

1) доступ до навчальних матеріалів та засобів для спілкування і 

тестування «24 на 7»; 

2) засоби для групової роботи (Вікі, форум, чат, семінар, вебінар); 

3) можливість перегляду результатів проходження дистанційного курсу 

студентом; 

4) можливість перегляд результатів проходження тесту; 

5) можливість спілкування з викладачем через особисті повідомлення, 

форум, чат; 

6) можливість завантаження файлів з виконаними завданнями; 

7) можливість використання нагадувань про події у курсі. 

Викладачам надається можливість: 
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1.  використання інструментів для розробки авторських дистанційних 

курсів; 

2.  розміщення навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до 

практичних/лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, 

довідники, посібники, методичні розробки) у форматах .doc, .odt, .html, .pdf, а 

також відео, аудіо і презентаційні матеріали у різних форматах та через 

додаткові плагіни; 

3.  додавання різноманітних елементів курсу; 

4.  проведення швидкої модифікації навчальних матеріалів; 

5.  використання різних типів тестів (формати що підтримуються: 

GIFT, Aiken, Moodle XLS); 

6.  автоматичного формування тестів; 

7.  автоматизації процесу перевірки знань, звітів щодо проходження 

студентами курсу та звітів щодо проходження студентами тестів; 

8.  додавання різноманітних плагінів до курсу дозволяє викладачу 

використовувати різноманітні сторонні програмні засоби для дистанційного 

навчання [58, 71, 75, 81, 82,92, 126, 147, 203, 204, 208, 215]. 

Під час навчання в аспірантурі, була можливість пройти стажування в 

Політехнічному університеті м. Лодзь (Польща) та ознайомитися з організацією 

дистанційної форми навчання в цьому закладі вищої освіти, який використовує 

платформу WIKAMP [160]. 

Головна сторінка цього освітнього середовища (https://wzip.edu.p.lodz.pl/) 

(рис. 2.7) складається з 8 основних блоків: ZIP, зона працівників, зона 

студентів, допомога в WIKAMP, курси, класи та екзамени, інформація про 

університет, підтримка. Також тут є можливість ввести логін або вибрати мову 

для користування. 
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Рис. 2.7. Зовнішній вигляд головної сторінки WIKAMP системи дистанційного 

навчання 

Дана платформа надає наступні можливості: 

 проводити певні зміни та налаштування освітнього курсу; 

 участі в форумі; 

 додавання нового предмету та інтерактивних елементів до 

освітнього матеріалу; 

 створити тести до навчальної дисципліни та ряд інших. 

З наведеного вище опису роботи та налаштування системи дистанційної 

освіти WIKAMP можемо сказати, що ця система досить схожа за своїми 

можливостями на Moodle, яка використовується в Українській академії 

друкарства. Вона надає можливість для комфортної та швидкої комунікації між 

викладачами та студентами за допомогою створення форумів. Платформа 

дистанційної освіти WIKAMP є дуже безпечною і надійною для зберігання 

інформації курсів та предметів навчального закладу, оскільки у викладача є 

можливість надавати доступ лише студентам його курсу. Однією з переваг її є 

створення та використання різного роду інтерактивних матеріалів у 

навчальному матеріалі.  

З проведеного аналізу можемо сказати, що обрана академією платформа 

Moodle є досить прогресивною системою з рядом необхідних модулів та 

можливостей ведення дистанційної форми навчання, а завданням нашого 
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дослідження є дослідити на що потрібно приділити більше уваги при реалізації 

дистанційної форми навчання в навчальний процес вузу та яким чином краще 

подати навчальний матеріал. 

 

2.2. Виокремлення факторів впливу на реалізацію дистанційного 

навчання 

У процесі дослідження питання порівняння платформ та реалізації 

дистанційного навчання,ми опитали понад 100 осіб як викладацького складу, 

так і студентів. Основними завданнями цього опитування було з’ясувати, які на 

їхню думку, чинники (фактори) впливають на вибір платформи та саму 

реалізацію дистанційної форми навчання. У процесі опрацювання результатів 

опитування отримано такі важливі на їхню думку, вісім факторів: 

1. Інструменти комунікації, що охоплюють: форуми, чати, внутрішню 

пошту, повідомлення, сповіщення, конференції, співпрацю, синхронні та 

асинхронні інструменти. 

2. Навчальні об’єкти, які містять: тести, навчальні матеріали, вправи, 

інші створені навчальні об’єкти. 

3. Управління даними користувачів – це набір відстежування, 

статистики, ідентифікації користувачів, їхні особисті профілі. 

4. Зручність використання охоплює: приязність до користувача, 

підтримку, документацію і допомогу 

5. Адаптація – це персоналізація, розширюваність, адаптивність. 

6. Технічні аспекти містять: стандарти, системні вимоги, систему 

безпеки, масштабування. 

7. Адміністрування (управління користувачами, управління 

авторизацією, установка платформи). 

8. Управління курсами – створювання курсів, оцінювання тестів, 

організація  об’єктів курсів.  

Сукупність розглянутих факторів утворює множину G={g1, g2, …, gn}, з 

якої можна визначити підмножину G1∈G найбільш суттєвих критеріїв. 
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Доповнимо позначення факторів мнемонічною назвою: 

- g1– інструменти комунікації (ІК); 

- g2– навчальні об’єкти (НО); 

- g3– управління даними користувачів (УДК); 

- g4– зручність використання (ЗВ); 

- g5– адаптація (А); 

- g6– технічні аспекти (ТА); 

- g7– адміністрування (АДМ); 

- g8– управління курсами (УК). 

Підмножину критеріїв G та можливий взаємовплив між ними відобразимо 

у вигляді орієнтовного графу (рис. 2.8.). 

 

Рис. 2.8. Граф зв’язків між факторами порівняльного дослідження 

платформ реалізації дистанційного навчання 

На основі поданого графу будуємо бінарну матрицю залежності В з 

використанням залежності [77, 128]:  

                    (2.1) 
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Для кращого відображення матрицю В наведемо в табл. 2. 2, додавши до 

неї інформаційний рядок і стовпець з мнемонічними назвами факторів. 

Таблиця 2.2. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  ІК НО УДК ЗВ А ТА АДМ УК 

1 ІК 0 0 1 1 0 1 0 1 

2 НО 0 0 0 0 1 0 1 1 

3 УДК 0 0 0 0 0 1 1 1 

4 ЗВ 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 А 0 0 0 0 0 0 1 1 

6 ТА 0 0 0 1 0 0 0 0 

7 АДМ 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 УК 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

А також, на основі графу побудуємо матрицю досяжності. Її побудова 

зводиться до заповнення табл. 2. 3, бінарні елементи якої визначаються за 

логічним правилом: 

                      (2.2) 

Таблиця 2.3 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  ІК НО УДК ЗВ А ТА АДМ УК 

1 ІК 1 0 1 1 0 1 1 1 

2 НО 0 1 0 1 1 0 1 1 

3 УДК 0 0 1 0 0 1 1 1 

4 ЗВ 0 0 0 1 0 0 0 0 

5 А 0 0 0 1 1 0 1 1 

6 ТА 0 0 0 1 0 1 0 0 

7 АДМ 0 0 0 1 0 0 1 1 

8 УК 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

Знову позначимо підмножину досягнутих вершин графу (рис. 2. 8) – R(gi), 

а підмножину вершин попередниць – A(gi). Перетин підмножин вершин 

досягнутих і вершин попередниць буде підмножиною A(gi)=R(gi)∩A(gi). 

Множина тих вершин A(gi) = R(gi)∩A(gi), для яких виконується умова 

недосяжності з будь-якої з вершин, що залишилися, множини G, 

визначатиметься як рівень ієрархії [128]. 
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Виконання сукупностей наведених вище дій дає перший рівень ієрархії 

факторів. Для визначення вказаного рівня на основі попередньої матриці та з 

використанням описаних залежностей будуємо табл. 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Перший рівень ітерації 

gi R(gi) A(gi) R(gi)∩A(gi) 

1 1,3,4,6,7,8 1 1 

2 2,4,5,7,8, 2 2 

3 3,6,7,8 1,3 3 

4 4 1,2,4,5,6,7,8 4 

5 4,5,7,8 2,5 5 

6 4,6 1,3,6 6 

7 4,7,8 1,2,3,5,7 7 

8 4,8 1,2,3,5,7,8 8 

 

З таблиці видно, що рівність A(gi)=R(gi)∩A(gi) виконується для елементів 

з номером 1 і 2. Аналогічно за описаним методом отримуємо всі наступні рівні 

ієрархії (табл. 2.5. – 2.8.). 

Таблиця 2.5. 

Другий рівень ітерації 

gi R(gi) A(gi) R(gi)∩A(gi) 

3 3,6,7,8 3 3 

4 4 4,5,6,7,8 4 

5 4,5,7,8 5 5 

6 4,6 3,6 6 

7 4,7,8 3,5,7 7 

8 4,8 3,5,7,8 8 

Таблиця 2.6. 

Третій рівень ітерації 

gi R(gi) A(gi) R(gi)∩A(gi) 

4 4 4,6,7,8 4 

6 4,6 3,6 6 

7 4,7,8 7 7 

8 4,8 7,8 8 

 

Таблиця 2.7. 

Четвертий рівень ітерації 
gi R(gi) A(gi) R(gi)∩A(gi) 

4 4 4,8 4 

8 4,8 8 8 
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Таблиця 2.8. 

П’ятий рівень ітерації 
gi R(gi) A(gi) R(gi)∩A(gi) 

4 4 4 4 

 

 

2.3. Синтез моделі факторів впливу на реалізацію дистанційного 

навчання 

Отже, внаслідок виконання дій над елементами початкового графу 

(рис. 2.8.) отримано ієрархічно структуровану модель (рис. 2.9), що імітує 

пріоритетність впливу вибраних факторів для порівняння платформ 

дистанційного навчання. 

 

Рис. 2.9. Модель факторів впливу порівняльного дослідження платформ для 

реалізації дистанційного навчання 
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2.4. Оптимізація моделі факторів впливу на реалізацію дистанційного 

навчання при порівняльному дослідженні платформ 

На етапі розв’язання задачі оптимізації ієрархічної моделі факторів 

порівняльного дослідження платформ для реалізації дистанційного навчання 

використано метод попарних порівнянь, який полягає у побудові матриці 

значень А=(аij) за результатами експертних порівнянь множини факторів G={g1, 

g2, g3…, gn}, з урахуванням умови експертних суджень, коли gi має однакову 

відносну важливість з gj, відповідно аij=1, аji=1, а матриця А набула вигляду 

[104]: 

А=     (2.3.) 

Кожен експерт, використовуючи шкалу відносної важливості об’єктів за 

Сааті (табл. 2.9), встановлює наскільки один фактор переважає над іншим. 

Таблиця 2.9 

Шкала відносної важливості об’єктів за Сааті 

Оцінка 

важливості 
Фактори порівняння 

1 Об’єкти рівноцінні 

3 Один об’єкт дещо переважає інший 

5 Один об’єкт переважає інший 

7 Один об’єкт значно переважає інший 

9 Один об’єкт абсолютно переважає інший 

2,4,6,8 Компромісні проміжні значення 

 

Наступним кроком є присвоєння множині факторів G={g1, g2, g3…, gn} 

числової ваги W={w1, w2, w3…, wn}, яка відповідає експертним судженням. 

Відповідно елементи матриці А=(аij) визначаються за формулою 2.4 [77, 109]: 

А=              (2.4) 
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Приблизне значення 
max

 для оцінки узгодженості експертних суджень 

обчислюємо [77, 109]: 

     (2.5) 

де    - сума елементів i-стовпця матриці; Vj – вектор пріоритетів.  

Обчислимо значення пріоритетів матриці А=(аij), розрахувавши середні 

геометричні значення рядків матриці [74]: 

          (2.6) 

Наступним етапом є оцінювання експертних суджень. Під час 

практичного розв’язання задач кількісна і транзитивна узгодженість 

порушується, тому що експерти виконують попарне порівняння важливостей 

елементів матриці, а рівність аij×аjk=аik буде порушуватися для всіх i, j, k. Що 

більше буде таких порушень, то меншою мірою узгодженості експертних 

суджень ми можемо оперувати. Для оцінювання однорідності експертних 

суджень доцільно використовувати відхилення величини максимального 

значення λmax від порядку матриці n. Індекс узгодженості обчислюємо [77, 110]: 

max

1

n
IU

n
     (2.7) 

Обчислений індекс узгодженості (IU) порівнюється із середніми 

значеннями для випадкових матриць різного розміру (табл. 2.10) [77]. 

 

 Таблиця 2.10 

Шкала індексу узгодженості 

Кількість об'єктів 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Еталонне значення 

індексу 
0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,59 

 

Коли отримане значення IU ≤ 10%, тоді здобуто належну узгодженість 

експертних суджень. 
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На основі ієрархічної моделі (рис. 2.16) встановлюємо числовий ряд ваг 

факторів: ІК (g1) – 10;  НО (g2) – 10; УДК (g3) – 30; ЗВ (g4) – 90; А (g5)  – 30; ТА 

(g6) – 50; АДМ (g7) – 50; УК (g8) – 70, які визначають вихідні оцінки рівнів цих 

елементів: Vвих(10; 10; 30; 90; 30; 50; 50; 70). Використовуючи рівність 2.3 та 

шкалу відносної важливості за Сааті (табл. 2.10), побудуємо матрицю попарних 

порівнянь (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Матриця попарних порівнянь 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  ІК НО УДК ЗВ А ТА АДМ УК 

1 ІК 1 2 1/3 1/9 1/3 1/5 1/5 1/7 

2 НО 1/2 1 1/3 1/9 1/3 1/5 1/5 1/7 

3 УДК 3 3 1 1/7 2 1/3 1/3 1/5 

4 ЗВ 9 9 7 1 7 5 5 3 

5 А 3 3 1/2 1/7 1 1/3 1/3 1/5 

6 ТА 5 5 3 1/5 3 1 2 1/3 

7 АДМ 5 5 3 1/5 3 1/2 1 1/3 

8 УК 7 7 5 1/3 5 3 3 1 

 

Аналіз результатів експертних рішень, які подані матрицею попарних 

порівнянь (табл. 2.11), приводить до обчислення вектору пріоритетів факторів. 

Задача зводиться до обчислення вектора пріоритетів, який розраховується 

відповідно до рівності 2.6. 

Компоненти вектора пріоритетів отримали значення [77]: 

Vn = (0,026; 0,022; 0,056; 0,391; 0,047; 0,124; 0,104; 0,226).  

Для кращого візуального представлення компоненти вектора помножимо 

на коефіцієнт, в нашому варіанті приймаємо k=1000.  

Отримано вектор: Vn = (26; 22; 56; 391; 47; 124; 104; 226). 

Узгодженість вагових значень факторів обчислюємо за допомогою 

множення вектора пріоритетів (Vn) на матрицю попарних порівнянь: 

Vn1= (0,228; 0,192; 0,477; 3,386; 0,401; 1,045; 0,879; 1,908). 

Значення λmax для оцінювання узгодженості експертних суджень 

обчислюється відповідно до рівності 2.6: 

Vn2 = (8,521; 8,539; 8,417; 8,641; 8,415; 8,432; 8,432; 8,436). 
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Приблизне значення 
max

 для оцінювання узгодженості експертних 

суджень обчислюємо відповідно до рівності 3. Отримано λmax = 8,47. Тому, як 

міра узгодженості визначається індекс узгодженості IU (рівність 2.7): 

Результат IU=0,06. Значення індексу узгодженості порівнюється з 

табличним для 8 об’єктів (табл.2.10). Отримуємо нерівність 0,06<0,1x1,41, тому 

варто говорити про належну узгодженість експертних суджень. 

Отримані дані вносимо в таблицю 2.12. 

Таблиця 2.12. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vвих 10 10 30 90 30 50 50 70 

Vнорм 0,026 0,022 0,056 0,391 0,047 0,124 0,104 0,226 

V
k
норм 26 22 56 391 47 124 104 226 

рівні 1 1 2 6 2 4 3 5 

 

Рівень збіжності підтверджує гістограма (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Порівняльна гістограма вагових значень компонент вихідного 

(Vвих) та нормалізованого (Vn) векторів 
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Компоненти нормалізованого вектора є оптимізованими величинами і 

використані для побудови оптимізованої моделі (рис. 2.11.) 

 

Рис. 2.11. Оптимізована модель факторів впливу порівняльного дослідження 

платформ для реалізації дистанційного навчання 

 

Ієрархічна модель засвідчила, що менш важливими факторами під час 

реалізації дистанційної форми навчання є інструменти комунікації та навчальні 

об’єкти. За ними на другому рівні перебуває адаптація та управління даними 

користувачів. Після них  – фактори, які є складовими технічного процесу, такі 

як технічні аспекти, адміністрування та управління курсами. З отриманої 

моделі можемо стверджувати, що фактор зручності використання є вагомішим 

для вибору дистанційного навчання, ніж інші фактори. Тобто, під час 
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проєктування в закладі вищої освіти, насамперед необхідно звертати увагу на 

ту платформу реалізації дистанційної форми освіти, яка забезпечить 

користувачу зручність та зрозумілість використання. У нашому випадку такою 

системою організації дистанційної форми навчання є система Moodle, 

передусім тому, що вона надає можливість використовувати українськомовний 

контент та охоплювати додаткові необхідні модулі. 

 

 

Висновки до розділу 2 

1. Проведено порівняльну характеристику наявних платформ для 

реалізації дистанційної форми навчання, описано особливості та їх недоліки. 

2. За результатами експертного опитування учасників освітнього процесу 

відібрано фактори впливу на реалізацію дистанційної форми навчання в закладі 

вищої освіти. Вибраними факторами за важливістю впливу в даному 

опитуванні стали: g1– інструменти комунікації (ІК); g2– навчальні об’єкти (НО); 

g3– управління даними користувачів (УДК); g4– зручність використання (ЗВ); 

g5– адаптація (А); g6– технічні аспекти (ТА); g7– адміністрування (АДМ); g8– 

управління курсами (УК). 

3. Для визначення важливості факторів впливу було синтезовано модель 

зв’язків між цими факторами на основі використання теорії графів та методу 

ранжування.  

4. Провівши відповідні розрахунки, встановлено рівні ієрархії факторів на 

процеси вибору необхідного програмного середовища реалізації дистанційної 

форми навчання. Ці розрахунки, використовуючи метод ранжування та аналіз 

ієрархії показав розподіл восьми факторів на 5 рівнях пріоритетності. За 

даними розрахунками отримано, що фактори «інструменти комунікації» та 

«навчальні об’єкти» перебувають на 1 рівні пріоритетності одночасно. А 

фактори «управління даними користувачів» та «адаптація» – на 2 рівні 

пріоритетності й т.д. Найвищим рівнем, а значить найвагомішим фактором 
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цього порівняння виявився фактор «зручність використання». Ці результати 

дослідження наведено у вигляді багаторівневої моделі (рис. 2.17). 

5. Для аналізу достовірності розрахунків проведено дію оптимізації 

моделі факторів (якісного аналізу) за допомогою метода попарних порівнянь. 

Цей метод передбачає порівняння двох факторів між собою та надання 

переваги тому чи іншому на основі шкали відносної важливості об’єктів за 

Сааті. Наступним кроком у цих розрахунках було надання числової ваги 

визначеним факторам впливу. Відповідно, побудовано матрицю попарних 

порівнянь факторів впливу. Після проведених обчислень отримано критерії 

оптимізації: значення матриць max 8,47, індекс узгодженості склав IU=0,06. 

Одержані критерії знаходяться в межах норми.  

6. Результатом цього дослідження є побудована гістограма вагових 

значень факторів впливу вихідного (метод ранжування) та нормалізованого 

векторів (метод попарних порівнянь) порівняльного дослідження платформ, а 

також побудовано оптимізовану модель впливу факторів (рис. 2. 11). 

7. Отримані вагові значення факторів порівняльного дослідження 

платформ та однакова ієрархія розміщення факторів за рівнями у синтезованих 

моделях (рис. 2. 9 та 2. 11) засвідчує правильність попередніх результатів 

розрахунку та на розроблення додаткового модуля, який би забезпечив 

створення інфографіки для подачі результатів проходження тестових завдань.  
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РОЗДІЛ 3  

МОДЕЛІ ВПЛИВУ ІНФОГРАФІКИ НА ПОКРАЩЕННЯ 

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

3.1. Дослідження форм та типів інфографіки 

Як засвідчили проведені опитування та виконані обчислення, наведені в 

розділі 2, під час запровадження дистанційної форми навчання та вибору 

платформи організації дистанційного навчання, суттєве значення має 

зрозумілість та доступність подання матеріалу. На нашу думку, однією з 

платформ, яка може забезпечити необхідні особливості ведення дистанційної 

форми навчання є освітня платформа Moodle з її як внутрішніми, так і 

зовнішніми можливостями використання наочності подання навчального 

матеріалу у вигляді інфографіки [53]. 

Інфографіка – це, по-перше, чітка візуалізація даних, а як відомо 90% 

інформації людина отримує за допомогою зору і лише 10% інших органів 

чуття. По-друге, проста й оригінальна візуалізація набагато зрозуміліше і краще 

засвоюється. Це може бути довідкова або ілюстрована інформація, 

представлена різними методами візуалізації за допомогою графіків, діаграм, 

гістограм, ментальних карт (mindmap-карти пам'яті), тимчасових шкал (один з 

основних принципів анімованої інфографіки) і т.д. Також існує таке поняття, як 

щільність інформації (щільність даних). За цим критерієм інфографіку можна 

розділити на два типи: 

- «ненасичена» – проста, неконцентрована, побудована навколо 

декількох цифр; 

- «концентрована» – щільна, складна, побудована (зазвичай) як 

сукупність зображення і цілого ряду чисел. 

За допомогою різних способів візуалізації майстерним авторам вдається 

кольорово і просто представити складні і нудні цифри. Інфографіка 

універсальна щодо сфери застосування – економіка, політика, спорт і звичайно 

ж люди[180].  
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Існує кілька видів візуалізації даних: 

• звичайне подання числових даних у вигляді схем, таких як графіки та 

діаграми, гістограми; 

• метафорична візуалізація – такі приклади, як піраміди, дерева і карти 

даних дають змогу показати графічно інформацію щодо структури 

даних; 

• концептуальні карти, діаграми Ганта та інші подібні види діаграм є 

прикладами концептуальної візуалізації; 

• до стратегічної візуалізації можна зарахувати діаграми та графіки, які 

відображають продуктивність, склад та діяльність організацій; 

• даним під час візуалізації можуть надавати форму, яка покращує 

сприйняття й аналіз цієї інформації. Такими формами є карта та часова 

лінія, діаграма Ейлера; 

• за допомогою комбінованої візуалізації можна поєднувати різі види 

візуалізації в одній роботі. 

Набір способів візуалізації досить великий – від найпростіших лінійних 

графіків до складних відображень безлічі зв'язків. Розбити їх можна на кілька 

типів: 

 графіки – показують залежність даних один від одного. Будуються за 

осями X і Y, хоча можуть бути і трьохвимірними. Існують: лінійні, 

графіки області, свічкові графіки, графіки розсіювання; 

 діаграми порівняння – показують співвідношення набору даних. У 

багатьох випадках будуються навколо осей, хоча і необов'язково. 

Існують: стовпчасті діаграми, складена діаграми стовпців, гістограми, 

кругові діаграми, бульбашкові діаграми, пелюсткові діаграми,хмари 

слів, теплова діаграми; 

 дерева і структурні діаграми – показують структуру набору даних і 

взаємозв'язок між його елементами. Існують: деревовидні карти, 

асоціативні карти, формалізовані структурні діаграми, діаграми Венна-

Ейлера; 
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 діаграми візуалізації процесу – показують процес, що складається з 

послідовності дій. Може охоплювати один або декілька сценаріїв 

розвитку подій. Існують: формалізовані блок-схеми, неформалізовані 

блок-схеми, діаграми циклічного процесу, діаграми потоку; 

 матриці – показують набір даних у вигляді заповнених значеннями 

комірок. Подаються у вигляді таблиць або так званих календарів; 

 часові діаграми – показують розподіл даних в залежності від часу. 

Можуть подаватися у вигляді часових шкал або діаграм Ганта; 

 карти – засвідчують факти, залежні від географії або архітектури 

деякого об'єкта. Існують: географічні карти, фотографічні карти, 

дорожні карти, тематичні карти, картограми, архітектурні плани, схеми 

маршрутів громадського транспорту; 

 діаграми зв’язків – показують зв’язок всередині набору даних, зазвичай 

досить великого. Поділяються в свою чергу на: кругові діаграми 

зв’язків, лінійні діаграми зв’язків, зв’язки на карті, дендрограмми; 

 ілюстрація – показує ключові кроки, які проходить процес, у вигляді 

зображеного на картинці сюжету або структуру явища у вигляді 

візуальної метафори. Існують у вигляді: ілюстрацій, коміксів [66]. 

Інфографіка – один із кращих наочних інструментів для залучення й 

утримання уваги учнів та ефективного подання різних посилань. Вона дозволяє 

дозувати контент, поєднуючи текст з графікою, що знижує час вивчення 

матеріалу (рис.3.1). 

Відповідно до рис. 3.1, контент розбитий на кілька блоків, побудований у 

певній послідовності і супроводжується графікою. 

Інфографіка не обов'язково має бути статичною. Якщо ви створюєте 

інфографіку для дистанційних онлайн курсів, а не презентацій, то можете 

зробити її інтерактивною і анімованою. 
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Рис. 3.1. Можливе подання інформації у вигляді інфографіки 

Інфографіку можна використовувати з різними типами контенту і в 

різних ситуаціях: 

- під час розробки або подання різних концепцій; 

- у сторітелінгу; 

- для порівняльного аналізу; 

- для опису процесів і процедур. 

У китайців є прислів’я: «Зображення краще, ніж тисяча слів», у нас є 

схожий вислів: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Не дивно, що 

схожі фрази є в різних мовах і культурах. 

Порівнюючи інфографіку й ілюстрації до тексту, можна зробити 

висновок, що і тут інфографіка має перевагу, тому що картинка часом не надає 

такого чіткого тлумачення, як інфографіка, вона може бути зрозуміла двояко. 

Поради, яких слід дотримуватися щодо розробки інфографіки: 

- визначте цілі – Keep relate dandmoderate content; 
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- створюйте зрозумілий контент – він має бути організований і 

структурований у такий спосіб, щоб його можна було зчитати за 

секунди; 

- краще використовувати горизонтальне розташування об'єктів – 

більшості користувачів зручніше сприймати інформацію зліва-направо; 

- малюйте зв'язки між об'єктами – користувачу має бути зрозумілим 

зв'язок між графічними об'єктами, текстом й іншими елементами; 

- використовуйте графіку – розробляйте графічні елементи; будьте 

послідовні й логічні, застосовуючи різні кольори та об'єкти; 

- уникайте великих розмірів – інфографіка не повинна виходити за межі 

екрана. 

Щодо питання використання інфографіки в дистанційному освітньому 

процесі, то як відомо, дистанційні курси мають подавати інформацію у такий 

спосіб, щоб уникнути когнітивного перевантаження і надати студентові весь 

необхідний обсяг знань. Щоб це зробити потрібно, по-перше, розвантажити 

екран, забравши непотрібні картинки, графіку і великі частини тексту. Так 

можна виконати половину роботи. До якої б категорії не належав курс: 

звичайний дистанційний курс, короткий курс, мікрокурс, мобільне навчання – 

важлива доцільність всіх елементів курсу, і релевантність, і стислість. Один із 

способів ефективного подання інформації на екрані – інфографіка.  

У дистанційному навчанні інфографіка відіграє значну роль. Звичайно 

вона не зможе різко підвищити ефективність курсу, але поліпшить візуальне 

сприйняття і зменшить час проходження навчальних модулів. 

Завдяки своїй стислості і смисловій наповненості один слайд з 

інфографікою, як показують проведені дослідження, замінює від 3 до 5 

звичайних слайдів з текстом. 

Отже, якщо потрібно скоротити обсяг курсу, розвантажити його від 

зайвого тексту, підвищити швидкість проходження навчальних модулів і 

допомогти здобувачам освіти у засвоєнні матеріалу, потрібно додати до курсу 
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інфографіку. У Мережі є безліч програм і сайтів для розробки інфографіки, 

наприклад, Canva, Vizualize, Easel.ly, Pictochart і т.д. 

 

3.2. Синтез моделі факторів впливу на процес візуалізації даних в 

інфографіці 

Сьогодні інформація залишається потужним інструментом для 

привернення уваги читачів. Текстовий, цифровий та експертний контент має 

велику силу переконання. Одним із способів візуалізації такої інформації є 

інфографіка, яка може бути подана різними способами: за допомогою графіків, 

діаграм, гістограм, часових шкал тощо [66]. Вона замінює об’ємний набір 

даних, за яким насправді не зрозуміло, про що йдеться. Це найпростіший спосіб 

розкрити те, що неможливо побачити в інший спосіб. 

Великий обсяг даних може виглядати по-різному: як таблиця з числами, 

як результат кількісного аналізу, як демографічна інформація, як фінансові 

дані, як географічна інформація або веб–статистика. Виникає проблема якісної 

візуалізації, тому що ці дані мають бути подані максимально точно і зрозуміло. 

Якщо на ознайомлення з такою інформацією потрібно буде багато часу, то 

більшість читачів навіть не спробують її переглянути [66, 184].  

Аналізуючи літературні джерела [180, 193], можна зустріти такі 

твердження, що візуалізація даних – це дослідження, які візуально подають 

абстрактну інформацію в певних схемах. Основним завданням візуалізації є 

передача інформації за допомогою графічних елементів, що дає змогу подати 

інформацію більш чітко, зрозуміло та ефективно. У джерелах вказано, що існує 

велика потреба ефективного дизайну візуалізації. 

Для зацікавлення читача потрібно максимально спростити сприйняття 

великого обсягу складної інформації. Тому постає проблема дослідження та 

впорядкування за важливістю основних факторів якісної візуалізації даних в 

інфографіці. 

У проведених дослідженнях [190] зазначається про важливість 

використання інфографіки у проведенні лекцій. Підсумовується, що сприйняття 
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та засвоювання студентами поданого матеріалу відбувається набагато краще 

ніж просте подання матеріалу навіть використовуючи програму PowerPoint. 

Але не зазначено скільки та якими елементами інфографіки була візуалізована 

інформація. Дослідження [197] теж засвідчують важливість використання 

інфографіки у навчальному процесі. Зазначається, що впровадження 

інфографічних елементів забезпечує рефлексивні властивості студентам краще 

запам’ятовувати запропонований матеріал, надає основи самоаналізу та 

самообслуговування. Але теж не зазначено, які елементи інфографіки 

відіграють важливу роль та як їх подавати в презентаціях. 

У дослідженнях [180] наводяться дані про те, що переважна більшість 

видавництв, газет використовує інфографіку для подачі складних статей з 

масою коефіцієнтів та різними даними. Стверджується, що це подання 

інформації є більш ефективним, дає змогу краще структурувати інформацію та 

зробити її більш зрозумілою. Але також немає рекомендацій коли і яку 

візуалізацію даних потрібно використовувати. Цікавим дослідженням є робота 

[212], пов’язана з розробкою та застосуванням інтерактивної інфографіки SVG. 

Основна увага в роботі приділяється сумісності стандарту SVG з іншими веб-

стандартами, такими як XML, XSL, CSS, SMIL й іншими. Досліджено 

можливість подання інфографічних повідомлень та вивчено технології, за 

допомогою яких цього можна досягти. Однак, пропозицій щодо того, яку 

інфографіку і коли подавати не наведено. Також залишається не дослідженим 

питання, як одні елементи інфографіки впливають на інші та й сприйняття 

інформації при цьому загалом. 

Щодо наших досліджень [19], то ми розглянули фактори композиційного 

оформлення інфографіки та на їх основі вперше побудували граф 

взаємозв’язків між цими факторами. За допомогою методів системного аналізу 

та теорії графів розроблено графічну модель, яка містить ієрархічно 

упорядковані за пріоритетністю фактори композиційного оформлення 

інфографіки. Також проведено оцінювання та оптимізацію розробленої моделі з 

використанням методу попарних порівнянь та шкали відносної важливості за 
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Сааті [221]. Експериментальними дослідженнями встановлено, що на якість 

інфографіки впливає оформлення текстової та числової інформації. Отже, 

нашою подальшою задачею є дослідити візуалізацію числових даних в 

інфографіці. Це питання, відповідно до літературних джерел, є досить 

актуальним і мало описаним у публікаціях. 

Головною ознакою, яка дає змогу зарахувати візуалізацію даних до 

інформаційної графіки, є можливість подання великого обсягу інформації в 

організованому, зрозумілому, зручному для сприйняття і запам’ятовування 

вигляді. Інформаційна графіка, насамперед, надає можливість систематизації 

інформації, яка пов’язана з інформуванням користувача про значення, зв’язки, 

тенденції, що визначає комунікативні функції інфографіки. 

Оскільки, основне призначення інфографіки  – це доповнення основного 

матеріалу візуалізацією даних та піктограмами, які є основними складовими 

елементами доповіді, і тому виконують ключову функцію переконання [66]. 

Оскільки, візуалізація найбільш прийнятна для представлення результатів 

досліджень, тому її варто використовувати в інфографіці для презентації 

числових даних. Відповідно до місця розташування в інфографіці виділяють 

такі складові частини: 

- заголовок (напис) 

Наявність чіткого і виразного заголовка з правильним шрифтовим 

оформленням виділить основну ідею інфографіки і приверне увагу читачів.  

- підзаголовок 

Він виконує функцію розкриття змісту основного заголовку. Він не може 

існувати без заголовку, а прив’язаний безпосередньо до заголовку.  

- лід 

Це вступна частина в інфографіці, яка розміщується переважно біля 

заголовка. Оформляють лід курсивним накресленням. 

- основний текст 

Деякі види інфографіки потребують текстового пояснення для кращого 

сприйняття поданої інформації. Основний матеріал повинен виконувати 
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функцію зручності читання. Його оформлення має відповідати критеріям різних 

видів інфографіки [66, 184].  

- виноски 

Це формальна інформація, яка не повинна відвертати увагу читача. 

Зазвичай вибирають найменший, але зручний для читання кегель. 

- ілюстрація 

Цей елемент інфографіки наповнений різними художніми образами,  

залежно від задуму і призначення кінцевої презентації. Ілюстрація може бути 

виконана в різних стилях, бути основним або допоміжним зображенням в 

інфографіці для кращого її сприйняття [66, 184]. 

- піктограма 

Ці складові елементи інфографіки використовують для підсилення 

текстової інформації. Піктограми використовуються в міжнародних візуальних 

алфавітних мовах (мова зображень) на дорожніх знаках, в інтерфейсах 

управління і т.д. 

- карти 

Карти в інфографіці використовуються як основа. Різні види картосхем 

дають змогу підкреслити характеристики певних явищ або подій, доповнюють 

загальне уявлення про інформаційне наповнення інфографіки. Використання 

карт уможливлює концентрування уваги на важливих точках та об’єктах.  

- діаграми 

Статистичні дані, які значно відрізняються між собою візуалізують за 

допомогою квадратів та кругів. Зрозуміло, що співвідношення квадратів або 

кругів оцінити важче, ніж стовпчики, а побудова їх є більш складною, тому в 

опрацюванні статистики вони не використовуються. Секторні діаграми 

застосовуються для зображення структури явища, тому що вони найбільш 

виразно характеризують частини цілого. Цей вид діаграм – це круг, який 

поділений на сектори, розмір яких відповідає величині даної частини цілого. 

Кожну частину цілого при цьому треба заштрихувати або зафарбувати по-

різному і під графіком навести умовні позначення [66]. 
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Основна функція кількісної інфографіки – графічне зображення числових 

даних. Система координат дала можливість для розвитку графічного методу 

візуалізації чисел за допомогою геометричних образів та форм. 

- графи  

Є важливою частиною інфографіки. Вони зображають логічні 

взаємозв’язки елементів, що створюють одне ціле, структурують, класифікують 

дані. Графи – лінії, що об’єднають об’єкти. Різні типи графів використовуються 

для візуалізації зв’язків.  

A. Визначення пріоритетності факторів, що впливають на процес 

візуалізації даних 

Отже, аналіз факторів впливу візуалізації даних в інфографіці показав 

актуальність розроблення ієрархічної моделі пріоритетного впливу цих 

факторів на процес проєктування інфографіки. 

Нехай сукупність всіх факторів становить множину i={1, 2, 3…}. 

Виберемо з цієї сукупності підмножину найбільш суттєвих факторів впливу на 

презентацію візуалізації даних в інфографіці. Для кращої наочності кожному 

фактору присвоїмо номер: 

• h1 – надписи у візуалізації (НВД); 

• h2– масштаб елементів у візуалізації (МВ); 

• h3 – вид візуалізації даних (ВВД); 

• h4 – подача даних у візуалізації (ПДВ); 

• h5 – кольорова гама візуалізації (КГВ); 

• h6 – спецефекти (СВД). 

Підмножину факторів та зв’язки між ними представимо у вигляді 

орієнтованого графа (рис. 3.2). На його вершинах розмістимо елементи 

підмножини, дуги будуть з’єднувати суміжні пари вершин, для яких визначено 

зв’язок. 
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Рис. 3.2. Вихідний граф зв’язків між факторами 

Даний вихідний граф (рис. 3.2) є основою для реалізації метода 

ранжування. На підставі отриманого вихідного графу зв’язків між факторами 

впливу будуємо часткові графічні моделі (ієрархічні дерева) (рис. 3.3 та рис. 

3.4), що відображатимуть ієрархію впливів чи залежностей між даними 

факторами. Кожна часткова графічна модель стане інформаційною вхідною 

базою числових параметрів для можливості отримання кількісних параметрів 

даних факторів та встановлення їх рангів. Для побудови ієрархічних дерев слід 

враховувати як прямі, так і опосередковані типи впливів (рис. 3.3) непрямі, які 

мають свій вплив через інший фактор. А також побудуємо прямі та 

опосередковані залежності (рис. 3.4). 

Наступним нашим етапом дослідження, а саме встановлення рівнів 

пріоритетності впливу факторів на процес візуалізації даних в інфографіці, 

використаємо методи ранжування факторів [118] та математичного аналізу 

ієрархій [77, 109]. 
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                                                            6) 

Рис. 3.3. Графік ієрархічних багаторівневих впливів між факторами візуалізації 

даних в інфографіці 
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Рис. 3.4. Графік ієрархічних багаторівневих залежностей між факторами 

візуалізації даних в інфографіці 
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Метод ранжування факторів  

На основі отриманого графу зв’язків між факторами впливу на процес 

візуалізації даних в інфографіці (рис. 3.2) побудуємо видозмінену схему 

зв’язків між факторами у вигляді табл. 3.1. У цій таблиці наводиться номер 

графу та напрям прямого впливу кожного фактора з шляхами залежності від 

інших факторів. 

Насамперед розрахуємо сумарні вагові значення прямого та 

опосередкованого впливів факторів та їх інтегральні залежності від інших 

факторів [94]. Для цього введемо такі позначення: нехай gij – кількість впливів 

(і = 1 – прямих, і = 2 – опосередкованих) і залежностей (і = 3 – прямих; і = 4 – 

опосередкованих) для j-го фактора (j  1, ..., n); прийнявши, що wi – вага i-го 

типу, отримаємо: w1  10, w2  5, w3  -10, w4  -5 відповідно умовних одиниць. 

Сумарні вагові величини, в свою чергу, позначимо через Kij. Згідно та 

виконуючи передумови використання теорії графів, отримаємо такі 

розрахункові формули: 

Kij = gijwi (i=1, 2, 3, 4; j= 1, …, n)                                     (3.1) 

де n – номер фактора. 

Отриманий вихідний граф зв’язків між факторами (рис. 3.2) можемо 

розглянути як певну семантичну мережу, базуючись на формулу (3.1) 

отримаємо таку рівність: 

.
4

11

6

1j

iijij wgK                                                  (3.2) 

Для наших розрахунків приймається наступне – за відсутності для 

певного фактора одного з типів перелічених зв’язків відповідне йому значення 

gij у виразі (3.2) прийме значення нуль. За допомогою цієї формули маємо 

можливість обчислити вагові значення ранжування факторів з врахуванням 

різних типів зв’язків між ними (таблиця 3.1). Для побудови цієї таблиці 

видозміненої схеми зв’язків між факторами у колонці «напрями впливу» для 

кожного фактора потрібно обрати прямі впливи, кількість яких фіксуємо 

коефіцієнтом g1k. Cтовбець таблиці «шляхи залежності» надає можливість 
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отримання коефіцієнтів g3k, а комбіноване використання непрямих впливів 

фактора чи його залежностей дозволяє отримати коефіцієнти g2k та g4k. 

Таблиця 3.1. 

Видозмінена схема подання зв’язків між факторами 

номер 

фактора 
напрям впливу шляхи залежності 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Варто також зауважити, що значення g3k та g4k приймаються  0 

відповідно до заданих вихідних умов w3  0, w4  0. Відповідно до цього, для 

приведення сумарних вагових значень, формула 3.2 набуває такого вигляду: 

.maxmax 43

4

11

6

1

jj

j

iijFj KKwgK                                     (3.3) 

Беручи за основу цю формулу, для встановлення рангів визначених 

експериментально факторів, приступаємо до заповнення табл. 3.2:  

З отриманих результатів max |K3j| = 40, max |K4j| = 15 (табл. 3.2), сумуємо 

ці два значення і додаємо до суми значень K1j, K2j, K3j, K4j. Провівши дане 

обчислення отримаємо значення KFj – основу для встановлення рангу факторів, 

а відповідно і рівня пріоритетності впливу на процес візуалізації даних в 

інфографіці. 

 

h1

1 

h2 

h3 

h4 

h5 

h6 

h1

1 

h2 

h3 

h4 

h5 

h6 
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Таблиця 3.2. 

Дані обчислень ранжування факторів 

Номер 

фактора 

j 

g1j g2j g3j g4j K1j K2j K3j K4j KFj 

Ранг 

(рівень) 

фактора 

Рівень 

пріори-

тетності 

1 3 2 0 0 30 10 0 0 95 6 1 

2 1 0 2 2 10 0 -20 -10 35 2 5 

3 0 0 4 3 0 0 -40 -15 0 1 6 

4 1 1 2 0 10 5 -20 0 50 3 4 

5 1 0 0 0 10 0 0 0 65 4 3 

6 2 2 0 0 20 10 0 0 85 5 2 

 

Отримавши значення наведені в таблиці 3.2, приступаємо до побудови 

багаторівневої моделі вагових значень факторів впливу на процес візуалізації 

даних в інфографіці (рис. 3.5): 

 

1-й рівень 

 

 

2-й рівень 

 

 

3-й рівень 

 

4-й рівень 

 

 

5-й рівень 

 

 

6-й рівень 

 

Рис. 3.5. Багаторівнева модель вагових значень факторів впливу на процес 

візуалізації даних в інфографіці 

h1 

НВД 

h6 

СВД 
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h3 
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Отримані вагові значення факторів впливу на процес візуалізації даних в 

інфографіці за методом ранжування факторів, що виражаються числовими 

значеннями, дає змогу виявити приховані взаємозв’язки між даними 

факторами. Дане дослідження та проведені розрахунки дають можливість в 

майбутньому синтезувати оптимальну модель пріоритетного впливу факторів 

на процес візуалізації даних в інфографіці, що  в свою чергу зменшить загальні 

витрати в підготовці навчальних матеріалів для освітнього процесу. 

 

Метод аналізу ієрархій 

Наступним методом, який розглянемо під час визначення пріоритетності 

факторів впливу буде метод аналізу ієрархій. 

Для даного методу, теж за основу обираємо вихідний граф зв’язків між 

факторами (рис. 3.2), який показує на певну залежність одного фактору від 

іншого. Потім будуємо бінарну матрицю залежності В [109, 110]. Практично її 

побудова зводиться до заповнення таблиці 3.3 враховуючи наступну залежність 

(3.4): 

.,0

,,1

jфакторавідзалежитьнеiфакторякщо

jфакторавідзалежитьіфакторякщо
b

ij

                 

(3.4) 

Таблиця 3.3 

Бінарна матриця залежності між факторами 

  1 2 3 4 5 6 

  НВД МВ ВВД ПДВ КГВ СВД 

1 НВД 0 1 1 1 0 0 

2 МВ 0 0 1 0 0 0 

3 ВВД 0 0 0 0 1 0 

4 ПДВ 0 1 0 0 0 0 

5 КГВ 0 0 1 0 0 0 

6 СВД 0 0 1 1 0 0 
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Як бачимо з табл. 3.3, дана таблиця є не що іншим, як матрицею розміром 

6 × 6, у якої на перетині певного рядка та стовпця даної матриці представлені 

встановлені зв’язки для кожного з факторів, що розглядаються. Діагональні 

елементи даної матриці при цьому рівні 0. 

Для побудови матриці досяжності D (табл. 3.4.) [77, 109] ми повинні 

використати бінарну матрицю B та одиничну матрицю, яку позначимо І, за 

таким правилом, що D = B + І, виконуючи наступну умову: 

.)()()( 11 iii BIBIBI                                         (3.5) 

Оскільки для розгляду нами було обрано 6 факторів то й матриця 

досяжності також буде розміром 6 × 6. Побудова бінарної матриці досяжності 

зводиться до заповнення табл. 3.4, враховуючи наступну залежність (3.6): 

.,0

,,1

випадкуіншомув

jвпопастиможнаізякщо
d

ij
                                (3.6) 

Виконавши умову даної залежності заповнюємо матрицю досяжності між 

факторами (табл. 3.4): 

Таблиця 3.4. 

Бінарна матриця досяжності між факторами 

  1 2 3 4 5 6 

  НВД МВ ВВД ПДВ КГВ СВД 

1 НВД 1 1 1 1 0 0 

2 МВ 0 1 1 0 0 0 

3 ВВД 0 0 1 0 0 0 

4 ПДВ 0 1 1 1 0 0 

5 КГВ 0 0 1 0 1 0 

6 СВД 0 1 1 1 0 1 

 

Вершина j (j = 1, …, 6) досягається з вершини i (i = 1, …, 6) якщо у  

вихідному графі (рис. 3.2) існує шлях, який приводить з вершини i до вершини 
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j. Така вершина називається досягнутою. Позначимо підмножину таких вершин 

як R(hi). 

Аналогічно вершина i є попередницею вершини j, якщо вона досягається 

з цієї вершини. Позначимо цю підмножину вершин попередниць B(hi). Перетин 

цих підмножин буде підмножина 

B(hi)=R(hi)∩B(hi)                               (3.7) 

Множина тих вершин В(hi)=R(hi)∩В(hi), для яких виконується умова 

недосяжності з будь-якої з вершин, може бути визначена як певний рівень 

ієрархії пріоритетної дії факторів, за умови коли вони покинули множину H [77, 

109]. 

Формуємо табл. 3.5. Підмножина R(hi) містить елементи i-го рядка 

матриці досяжності, які мають одиниці. Підмножина B(hi) містить елементи і-го 

стовпця матриці досяжності, які мають одиниці. Підмножина R(hi)∩B(hi) 

формується як логічний перетин елементів підмножин R(hi) і B(hi) [77, 109].  

Таблиця 3.5. 

ki R(hi) B(hi) R(hi)∩B(hi) 

1 1, 2, 3, 4 1 1 

2 2, 3 1, 2, 4 2 

3 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 

4 2, 3, 4 1, 4 4 

5 3, 5 5 5 

6 2, 3, 4, 6 6 6 

 

У табл. 3.5 рівність B(hi)=R(hi)∩B(hi) виконується для елементів 1, 5 і 6. 

Вони відповідають факторам надписи, кольоровій гамі та спецефектам у 

візуалізації даних. Це фактори найнижчого рівня пріоритетності впливу на 

сприйняття презентації візуалізації даних в інфографіці. 

Табл. 3.6 формується наступним чином: забираємо з табл. 3.5 рядки з 

номерами 1, 5 і 6, а в другому стовпці викреслюємо цифри 1, 5 і 6. Дана таблиця 

отримає наступний вигляд: 
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Таблиця 3.6. 

ki R(hi) B(hi) R(hi) B(hi) 

2 2, 3 2, 4 2 

3 3 2, 3, 4 3 

4 2, 3, 4 4 4 

 

У табл. 3.6 рівність B(hi)=R(hi)∩B(hi) виконується для фактору під 

номером 4, який відповідає подачі даних у візуалізації. Цей фактор визначає 

другий рівень ієрархії пріоритетного впливу факторів. Аналогічно до таблиці 

3.6 визначаємо третій рівень ієрархії. Заповнюємо табл. 3.7, яка матиме вигляд: 

 

Таблиця 3.7 

ki R(hi) B(hi) R(hi) B(hi) 

2 2, 3 2 2 

3 3 2, 3 3 

 

Б. Побудова ієрархічної моделі пріоритетів факторів впливу 

У табл. 3.7 рівність B(hi)=R(hi)∩B(hi) виконується для елемента з номером 

2. Це фактор – масштаб елементів візуалізації даних, який визначає третій 

рівень ієрархії в моделі пріоритетного впливу факторів. Отже, в процесі 

проведених обрахунків отримуємо наступне - фактором найвищого рівня є вид 

візуалізації даних в інфографіці. 

За отриманими результатами за допомогою використання методу 

попарних порівнянь та шкали відносної важливості будуємо ієрархічну модель 

пріоритетів факторів впливу на подання візуалізації даних в інфографіці (рис. 

3.6). 
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Рис. 3.6. Ієрархічна модель пріоритетів факторів впливу на візуалізацію даних в 

інфографіці 

Отримана модель пріоритетного впливу факторів візуалізації даних в 

інфографіці наочно показує, що найважливішим фактором є вид візуалізації 

даних. Якість візуалізації безпосередньо залежить від правильності її 

застосування, а саме від вибору типу графіка, його використання і оформлення. 

Він дозволяє висловити основну ідею, яку несуть числові дані, найбільш повно 

і точно, тому дуже важливо вибрати відповідний тип діаграм. 

Порівнюючи дві ієрархічні моделі (рис. 3.5, рис. 3.6), отримані за 

допомогою використання двох різних методів, а саме, багаторівнева модель 3.5 

отримана за допомогою метода ранжування факторів, в свою чергу, модель 3.6 

отримана за допомогою використання методу аналізу ієрархій. Порівнюючи ці 

дві моделі ми можемо побачити розбіжності в рівнях пріоритетності. А саме: 

метод ранжування факторів показав 6 рівнів, а метод аналізу ієрархій показав 4 

рівня пріоритетності. Метод аналізу ієрархії показав, що фактори «надписи у 

візуалізації», «кольорова гама візуалізації» та «спецефекти» знаходяться на 

одному рівні. А метод ранжування показав, що «надписи у візуалізації» на 
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нижчому рівні, пізніше йде фактор «кольорова гама візуалізації», а вище за 

пріоритетністю між цих трьома факторами є фактор «спецефекти». 

Даний недолік методу аналізу ієрархій, на нашу думку виникає в силу 

того, що він простіший у виконанні і відповідно не враховує опосередковані 

впливи на залежності, які надають перевагу одного фактора над іншим. 

На наш погляд, метод ранжування є більш досконалішим при 

розрахунках такого типу, оскільки він передбачає отримання числових значень 

пріоритетності для визначених факторів відносно опосередкованих впливів та 

залежностей між ними та отриманих вагових значень. 

Отримавши результати дослідження за двома методами, можемо сказати 

наступне – основна перевага інфографіки – перетворити не цікаву, комплексну 

інформацію в графічну структурну модель, за допомогою якої навіть 

непрофесійна аудиторія зможе зрозуміти зміст, тематику і основну ідею 

інфографіки.  

Не можна не відзначити художній аспект інфографіки. Використання 

поєднуваних кольорів, єдиного стилю шрифту і накреслень літер, схем 

розташування та компонування – всі ці та багато інших естетичних моментів 

також важливі. Використовуючи знайомі для навчання графічні образи, можна 

забезпечити посилення ефекту запам’ятовування і мотивації на вивчення 

конкретної інформації з конкретної теми, поданої в стилі інфографіки.  

Отже, дотримання цих правил при підготовці інфографіки допоможе 

забезпечити отримання якісного продукту, який буде працювати на досягнення 

поставленої мети. 

Варто зауважити, що методи системного аналізу є, на сьогодні, одними з 

найбільш обґрунтованих для побудови ієрархії впливу дії факторів. Він 

базується на відчуттях і невловимих чинниках. Важливим в ієрархічному 

підході до розв’язання різних проблем є те, що функціональне вирішення задачі 

може бути різним у різних осіб. Однак кожен, хто проєктує ієрархію, має бути 

впевненим в тому, що всі її рівні природно пов'язані один з одним. Проте, якщо 

потрібно, кожен рівень завжди може бути розбитий на два, три і більше. Також 
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використання даної методики дає змогу включити в ієрархію всі наявні в 

дослідника по даній проблемі знання і уяву. 

Отже, на основі проведеного аналізу визначено найважливіші фактори 

презентації візуалізації даних в інфографіці. 

Тому на початковому етапі планування дизайну інфографіки варто 

зважати на ці ключові фактори. Отримані результати дають змогу провести 

оптимізацію моделі та встановити числову вагу факторам для отримання 

узгодженості експертних суджень. 

 

3.3. Оптимізація моделі факторів впливу на процес подання 

візуалізації даних в інфографіці 

Оскільки метод аналізу ієрархій виявився менш чутливим до 

взаємозв’язків між факторами та впливів один на одного, ми запропонували на 

основі використання методу аналізу ієрархії провести процес оптимізації для 

усунення перерахованих вище неточностей. 

При розв’язанні задачі оптимізації ієрархічної моделі факторів впливу на 

подання візуалізації даних в інфографіці аналогічно використано, як 

попередньому розділі метод попарних порівнянь, який зводиться до побудови 

матриці значень А=(аij) за результатами експертних порівнянь множини 

факторів [109]. 

Головне завдання процесу оптимізації полягає у прийнятті єдиного 

правильного рішення, щодо порівняння між собою факторів та визначення 

найвагомішого серед них. Звичайно, таке порівняння легше проводити за умови 

коли характеристика факторів задається однією величиною. Тоді зможемо 

ідентифікувати перевагу одного фактора над іншим певною числовою 

величиною. Як бачимо з описаних вище факторів, всі вони мають різні 

характеристики як в числових, так і в якісних вираженнях. Отже, для 

розв’язання цього питання, потрібно вибрати такий метод, який дав би змогу 

отримати обґрунтоване співвідношення між впливом одного фактора на інший 

та визначити міру впливу на визначений процес. 
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Використовуючи шкалу відносної важливості об’єктів за Сааті(табл. 2.9), 

встановлено, наскільки один фактор переважає над іншим. Відповідно до 

попередніх розрахунків виконано присвоєння множині факторів H={h1, h2, h3…, 

hn}числової ваги W={w1, w2, w3…, wn}, яка буде відповідати експертним 

судженням.  

На основі ієрархічної моделі (рис. 3.6) встановлено числовий ряд ваг 

факторів: НВД (h1 ) – 10;  МВ (h2)  – 50; ВВД (h3) – 60; ПДВ (h4) – 30; КГВ (h5)  – 

10; СВД (h6) – 10, які визначають вихідні оцінки рівнів елементів:  

Vвих(10; 50; 60; 30; 10; 10).  

Використовуючи рівність 2.6 та шкалу відносної важливості за 

Сааті(табл. 2.9) побудуємо матрицю попарних порівнянь (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Матриця попарних порівнянь 

  1 2 3 4 5 6 

  НВД МВ ВВД ПДВ КГВ СВД 

1 НВД 1 1/5 1/6 1/2 1/2 2 

2 МВ 5 1 1/3 3 5 6 

3 ВВД 6 3 1 5 6 7 

4 ПДВ 2 1/3 1/5 1 3 4 

5 КГВ 2 1/5 1/6 1/3 1 2 

6 СВД 2 1/6 1/7 1/4 1/2 1 

 

Аналогічно до попередніх розрахунків, аналіз результатів експертних 

рішень, які представлені матрицею попарних порівнянь (табл. 2.10), приводить 

до обчислення вектора пріоритетів порівнювальних факторів. Задача зводиться 

до обчислення вектору пріоритетів, який обчислюється відповідно рівності 2.6. 

Компоненти вектора пріоритетів отримали наступні значення [77]: 

Vn = (0,057; 0,262; 0,449; 0,123; 0,067; 0,038).  

Аналогічно компоненти вектора помножимо на коефіцієнт k=1000.  

Отримано вектор: Vn = (57; 262; 449; 123; 67; 38) 
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Аналогічно обчислюємо узгодженість вагових значень факторів: 

Vn1= (0,357; 1,641; 2,877; 0,773; 0,428; 0,240). 

Значення λmax обчислюється відповідно рівності 2.3.5: 

Vn2 = (6,209; 6,245; 6,394; 6,275; 6,319; 6,234). 

Приблизне значення 
max

 обчислюємо відповідно рівності 2.5. Отримано 

λmax = 6,2. Тому, в якості міри узгодженості визначається індекс узгодженості 

IU (рівність 2.7): 

Результат IU = 0,04. Значення індексу узгодженості порівнюється з 

табличним для 6 об’єктів (табл.2.9). Отримуємо нерівність 0,04<0,1x1,24, отже 

отримано належну узгодженість експертних суджень. 

Рівень збіжності підтверджує гістограма (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7.  Порівняльна гістограма вагових значень компонент вихідного 

(Vвих) та нормалізованого (Vn) векторів 

Компоненти нормалізованого вектора є оптимізованими величинами і 

використані для побудови оптимізованої моделі (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Оптимізована ієрархічна модель пріоритетів факторів впливу на 

подання візуалізації даних в інфографіці 

За допомогою проведених досліджень, ми отримали вагові значення 

факторів різними методами розрахунків та отримано оптимізовану модель 

факторів впливу на подання візуалізації даних в інфографіці. Дана 

оптимізована модель може слугувати основою для проектування 

альтернативних та оптимальних варіантів візуалізації даних в інфографіці. 

 

3.4. Формування альтернатив для багатофакторного вибору варіантів 

дизайну інфографіки 

Інфографіка – це сучасний вид контенту, який грамотно поєднує елементи 

текстової, графічної, аналітичної та ілюстративної інформації. Розвиток 

комп’ютерних технологій дав можливість створювати інтерактивні, динамічні 

та об’ємні об’єкти в інфографіці, розширивши варіанти подання цих елементів 

та діапазон їх поєднання в кінцевому продукті [66]. 
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Основна мета інфографіки – донести до аудиторії компактне 

повідомлення, яке охоплює контент в повному обсязі і містить в собі візуальні 

пояснення та уточнення. Зокрема вибір і поєднання ключових її елементів є 

досить складним для розробника. Інфографіку можна назвати дизайнерською 

візуалізацією, яка вдало поєднує в собі художні, стилістичні та естетичні 

засоби. Будь-яка розробка складається з текстової та графічної інформації. 

Перед тим як створювати інфографіку потрібно визначити її призначення [33, 

66, 184]. Грамотно представлена візуалізація повинна допомогти осягнути 

складну інформацію. 

Одним з нових і досить ефективних методів дослідження та прогнозування 

будь-якого етапу, який немає числових значень у своєму виражені, є побудова 

математичних моделей. Це і стосується дизайнерської розробки. Вони 

охоплюють усі кількісні і якісні фактори, а також розбіжності в судженнях для 

більшої реалістичності представлення проблеми. Саме тому етап розробки 

змістовних математичних моделей проектування дизайну оформлення 

інфографіки є актуальним та непростим. 

Набір способів та елементів візуалізації досить великий, як зазначалося в 

підрозділі 3.1, та може приймати як вигляд найпростіших лінійних графіків до 

складних відображень безлічі зв'язків. 

У попередніх дослідженнях [19] отримано ієрархічну модель факторів 

композиційного оформлення інфографіки, яка стала результатом використання 

методу Сааті. Також авторами проведено оптимізацію отриманої моделі для 

встановлення числової ваги факторам композиційного оформлення інфографіки 

[206]. В продовження даних досліджень, перед собою поставимо питання щодо 

розв’язання задачі багатофакторного вибору варіантів проекту дизайну 

інфографіки – визначити,у який спосіб краще подавати інформацію і які краще 

варіанти поєднання різних елементів інфографіки. Для досягнення поставленої 

мети потрібно розв’язати такі задачі: розрахувати багатофакторний вибір 

альтернатив варіантів дизайну інфографіки та встановити узгодженість 

експертних суджень на всіх етапах. 
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Сама ієрархія – це система, яка ґрунтується на припущеннях. Усі 

компоненти такої системи можуть: групуватися, перебувати під впливом один 

одного або впливати на елементи іншої групи. 

Метод аналізу ієрархій є сьогодні одним з найбільш обґрунтованих методів 

вирішення багатокритеріальних задач. Він базується на відчуттях і 

міркуваннях, на відміну від інших методик, які орієнтовані на лінійну логіку. 

Важливим в ієрархічному підході до вирішення різних проблем є те, що 

функціональне вирішення задачі може бути різним у різних осіб. Однак кожна 

особа, яка проектує ієрархію, має бути впевненою в тому, що всі її ієрархічні 

рівні природно пов'язані один з одним. Проте, якщо потрібно, кожен рівень 

завжди може бути розбитий на два, три і більше рівні. Також використання 

даної методики у розв’язаннях складних задач дозволяє включити в ієрархію 

всі наявні в дослідника по даній проблемі знання та уміння [109, 110]. 

Даний метод визначення альтернатив в ієрархії полягає в розбитті 

проблеми на більш прості складові елементи і поетапному встановленні 

пріоритетів оцінюваних елементів з використанням парних порівнянь [77, 109]. 

На першому етапі розв’язання по даній методиці, певного процесу, 

виявляються найбільш важливі елементи досліджуваного процесу. На 

другому – вирішується, який спосіб перевірки спостережень кращий. На 

третьому – обирається спосіб використання рішень і оцінка його якості. 

За літературними джерелами, найпростіший приклад ієрархічної 

композиції пріоритетів (рис. 3.9) поділяється на три рівні: верхній рівень 

визначає мету (або ціль), середній – визначає множину найбільш важливих 

факторів, нижній – перелік альтернатив [14, 77, 153]. 
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Рис. 3.9. Ієрархія вибору альтернатив 

Надалі, задача розв’язку цього питання зводиться до побудови певної 

кількості матриць. Для структури, наведеної на рис. 3.9, матриці будуються так: 

одна матриця для порівняння відносної важливості факторів щодо мети. 

Наступна матриця будується для визначення оцінки відносної важливості 

альтернатив щодо кожного з факторів другого рівня. Число матриць між рівнем 

факторів і альтернатив дорівнює числу факторів. Загальне число матриць 

дорівнює числу факторів плюс одна для оцінки факторів щодо мети [4, 128]. 

У своєму дослідженні за основу візьмемо методику Сааті, яка передбачає 

виконання певних кроків. 

Крок 1. Виокремимо множину альтернатив варіантів композиційного 

оформлення інфографіки – P = {P1, P2, ..., Pk}. В даній методиці для порівняння 

двох елементів множини використовується шкала від 1 до 9 (табл. 2.9). 

Експерт у своїх роздумах приймає певне рішення, наскільки один елемент 

важливіший над іншим. За даною методикою відносна важливість елементу в 

порівнянні із собою приймається за одиницю, відповідно діагональ матриці 

попарних порівнянь дорівнює одиниці [109, 154, 219]. 

Крок 2. З урахуванням результатів попередніх досліджень, які були 

спрямовані на оптимізацію та встановлення числової ваги графічної моделі 

факторів композиційного оформлення інфографіки [19, 206], сформуємо 
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матрицю попарних порівнянь. Для цього результати експертних суджень (Р1, 

Р2, Р3…, Рn) про пару факторів (Рi, Рj) представимо матрицею розмірності n× n 

[77, 165, 220]. 

B = (bij), (i, j = 1, 2, 3,…, n).                                     (3.8) 

Елементи матриці bijвизначаються за таким правилом: якщо елемент Рi має 

однакову відносну важливість з елементом Рj, то bij= 1, bji= 1, а матриця 

Bотримає наступний вигляд: 
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Крок 3. Для розв’язання поставленої задачі множині факторів присвоюємо 

Р = {р1, р2, р3…, рn}числову вагу W= {w1, w2, w3…, wn}, яка відповідає n 

можливим експертним судженням Р1, Р2, Р3…, Рn. Тому елементи матриці B = 

(bij), обчислюються за формулою [77]: 
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На практиці виконання задачі обчислення числової ваги (W) є 

неможливим, тому що судження експертів мають розбіжності. Для того, щоб 

встановити допуск на відхилення експертних суджень розглянемо i-й рядок 

матриці B. Її елементи: bi1, bi2, bi3, …, bin. В ідеальному випадку ці величини є не 

що інше як співвідношення (3.11) [77, 109, 110]: 
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При добутку першого елементу отриманих співвідношень (3.11) на w1, 

другого на w2, наступні елементи також, отримаємо наступні значення: 

....,,,,
2

2

1

1

in

n

i

ij

j

i

i

i

i

i ww
w

w
ww

w

w
ww

w

w
ww

w

w
                          (3.12) 

В результаті даного обчислення отримано рядок ідентичних елементів wi 

тому wi доцільно обчислювати, як: 

wi = середнє з (bi1w1, bi2w2,…, binwn)                                    (3.13) 

Представимо рівність (3.13) наступним чином [201]: 
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Отже, рівність (3.11) показує точний варіант обчислення числової ваги, 

тому врахувавши відхилення в експертних судженнях отримали рівність (3.14). 

Проте й дана рівність не дозволить отримати бажаних результатів нашого 

обчислення числової ваги факторів матриці попарних порівнянь.  

Розглянемо варіант обчислення з використанням максимального власного 

значення (λmax) матриці В. Приймаємо локальні числові ваги факторів на 

кожному рівні ієрархії, які визначаються обчисленням множини власних 

векторів для кожної обернено-симетричної матриці ієрархії. Обчислення 

головного власного вектору k = {k1, k2, k3,…, kn}матриці B=(bij) зводиться до 

розв’язання рівняння [14, 77, 109, 110]: 

В k= λmaxk,                                                    (3.15) 

де λmax – максимальне власне значення матриці В; k – власний вектор який 

відповідає максимальному значенню λmax та обчислюється: 
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де е = {1, 1, 1,…, 1}
Т
– одиничний вектор; n = 1, 2… – показник степеню; c–

константа; Т – знак транспонування. 

Максимальне власне значення λmax матриці B обчислюється за рівністю 

[14, 77, 109, 110]: 

λmax= e
T
 В k.                                               (3.17) 
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Узгодженість експертних суджень означає, що bij=1, bij=1/bjiдля всіх 

результатів експертних суджень i, j = 1, 2, 3,…, n. Це означає, що відносна 

важливість елемента Рi переважає над Рj у b>1 раз, тоді важливість елемента Рj 

дорівнює 1/b важливості елемента Рi. 

Під час розв’язання практичних задач узгодженість експертних суджень 

порушується, оскільки вони проводять оцінку одних факторів над іншими 

шляхом попарних порівнянь. Тому, чим більше порушень узгодженості ми 

отримаємо, тим менше ми можемо довіряти даній оцінці експертів. Але, коли 

відхилення експертних суджень не є суттєвими, тобто власне значення матриці 

λmax практично не відрізняється від порядкового значення матриці n, тоді ми 

отримаємо високу узгодженість результатів опитування експертів.  

Отже, наближене значення 
max

 для оцінки узгодженості експертних 

суджень розраховуємо [14, 77, 109, 110]: 
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де 
n

i ijj
bB

1
– сума елементів i-стовпця матриці; Kj – вектор пріоритетів. 

Вектор пріоритетів обчислюємо, як середнє геометричне рядків матриці 

попарних порівнянь з подальшою нормалізацією отриманого вектора [14, 77, 

109, 110]: 
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Крок 4. Далі обчислюємо індекс узгодженості Jп [14, 77, 109, 110]: 

.
1

max
n

n
J

n
 

Оскільки експерти виконують попарне порівняння важливостей елементів 

матриці під час практичного розв’язання задачі, кількісна і транзитивна 

узгодженість порушується. Чим більше буде таких порушень, тим меншою 

мірою узгодженості експертних суджень ми можемо оперувати.  
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Обчислений індекс узгодженості (Jп) порівнюється із середніми 

еталонними значеннями для випадкових матриць різного розміру (табл. 2.10) 

[109, 110]. 

Якщо отримане значення Jп≤ 0,1Jе тоді отримано належну узгодженість 

експертних суджень. 

На основі вищевикладеного, розпочинаємо розв’язання проблеми вибору 

альтернатив. Як було зазначено вище, із результатів попередніх досліджень [19, 

206] визначено найважливіші фактори композиційного оформлення 

інфографіки. Ними стали: шрифтове оформлення, графічні елементи, діаграми 

та графіки, текстові блоки та симетрія. Як альтернативи розглянемо три 

проекти А, В, С.  

Найважливішою у проєктуванні інфографіки є функціональність та 

достовірність. Це означає, що всі структурні елементи мають бути побудовані 

відповідно до цифрової інформації. При неправильній візуалізації даних: 

геометричних фігур, діаграм, графіків, логотипів, піктограм, буде отримано 

неправдиву інформацію. Найважчим завданням дизайнера є у логічній 

послідовності розмістити весь контент у зручному для сприйняття вигляді. 

У дослідженні розглянемо три різні проекти дизайну інфографіки: 

Проєкт А при композиційному оформленні інфографіки орієнтований на 

застосування насамперед діаграм та графіків, а також на симетрію 

співвідношення всіх композиційних елементів. Дизайнер повинен визначити, 

який тип діаграми чи графіка краще візуалізує числові дані. Текстове 

наповнення в таких проектах мінімізується. Колір і шрифти підсилять 

наповнення інфографіки. 

Проєкт В орієнтований на текстове оформлення із застосуванням 

графічних елементів для підсилення візуального сприйняття інформації. 

Основна функція таких проектів зручність читання шрифтів, їх стилізація 

дозволена тільки в заголовках. Піктограми виконують функцію візуальних 

образів-зображень. 
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Проєкт С орієнтований тільки на графічне оформлення інфографіки. 

Ілюстрація або зображення в такому проєкті виконує функцію візуальної 

підказки, яка дає змогу зрозуміти наповнення. 

Виконавши декомпозицію проблеми і визначивши мету, побудуємо 

ієрархію багатофакторного вибору альтернатив (рис. 3.10).  

 
Рис. 3.10. Ієрархія багатофакторного вибору альтернатив варіантів оформлення 

інфографіки 

Припустимо, що відома множина проектів композиційного оформлення 

інфографіки – P = {P1, P2, ..., Pk}. На основі ієрархічної моделі встановлено 

числовий ряд ваг факторів: Н = {h1, h2, …, hn}, де ШО (h1) – 90;  ГЕ (h2)  – 70; ТБ 

(h4)  – 70;  ГД (h3) – 50; С (h5) – 50. Для обчислення числової ваги факторів 

побудовано матрицю попарних порівнянь B = (bij) (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Матриця попарних порівнянь факторів вибору проекту варіантів 

оформлення інфографіки 

  1 2 3 4 5  

  ШО ГЕ ГД ТБ С Вектор пріоритетів, (Vі) 

1 ШО 1 3 5 3 5 0,46 

2 ГЕ 1/3 1 3 2 3 0,223 

3 ГД 1/5 1/3 1 1/3 2 0,083 

4 ТБ 1/3 1/2 3 1 3 0,169 

5 С 1/5 1/3 1/2 1/3 1 0,063 
 

Таблиця 3.10 

Відношення узгодженості матриці попарних порівнянь факторів вибору 

проекту варіантів  оформлення інфографіки 

λmax 5,17 

Індекс узгодженості, (Jп) 0,0425 

Еталонне значення індексу узгодженості для 

різних матриць, (Jе) 
1,12 

Відношення узгодженості, (Jп/ Jе) 0,0379464 
 

Наступним етапом є порівняння проектів оформлення інфографіки А, В, 

С за факторами Н = {h1, h2,…, hn}. У табл. 3.13-3.23 представлено матриці 

попарних порівнянь та відношення узгодженості експертних суджень за 

п’ятьма факторами. 

Таблиця 3.11 

Матриця попарних порівнянь вибору проекту варіантів оформлення  

інфографіки за фактором «шрифтове оформлення» 

Шрифтове оформлення А В С Вектор пріоритетів, (Vі) 

А 1 1/7 1/3 0,08 

В 7 1 5 0,73 

С 3 1/5 1 0,18 
 

Таблиця 3.12 

Відношення узгодженості за фактором «шрифтове оформлення» 

λmax 3,06 

Індекс узгодженості, (Jп) 0,03 

Еталонне значення індексу узгодженості для 

різних матриць, (Jе) 
0,58 

Відношення узгодженості, (Jп/ Jе) 0,0517214 
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Таблиця 3.13 

Матриця попарних порівнянь вибору проекту варіантів оформлення  

інфографіки за фактором «графічні елементи» 

Графічні елементи А В С Вектор пріоритетів, (Vі) 

А 1 1/5 1/3 0,104 

В 5 1 3 0,636 

С 3 1/3 1 0,258 

 

Таблиця 3.14 

Відношення узгодженості за фактором «графічні елементи» 

λmax 3,03 

Індекс узгодженості, (Jп) 0,015 

Еталонне значення індексу узгодженості для 

різних матриць, (Jе) 
0,58 

Відношення узгодженості, (Jп/ Jе) 0,025862 

 

Таблиця 3.15 

Матриця попарних порівнянь вибору проекту варіантів оформлення  

інфографіки за фактором «текстові блоки» 

Текстові блоки А В С Вектор пріоритетів, (Vі) 

А 1 3 7 0,649 

В 1/3 1 5 0,278 

С 1/7 1/5 1 0,071 

 

Таблиця 3.16 

Відношення узгодженості за фактором «текстові блоки» 

λmax 3,06 

Індекс узгодженості, (Jп) 0,03 

Еталонне значення індексу узгодженості для 

різних матриць, (Jе) 
0,58 

Відношення узгодженості, (Jп/ Jе) 0,0517241 

 

Таблиця 3.17 

Матриця попарних порівнянь вибору проекту варіантів оформлення  

інфографіки за фактором «графіки та діаграми» 

Графіки та діаграми А В С Вектор пріоритетів, (Vі) 

А 1 1 5 0,435 

В 1 1 7 0,486 

С 1/5 1/7 1 0,077 
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Таблиця 3.18 

Відношення узгодженості за фактором «шрифтове оформлення» 

λmax 3,01 

Індекс узгодженості, (Jп) 0,005 

Еталонне значення індексу узгодженості для 

різних матриць, (Jе) 
0,58 

Відношення узгодженості, (Jп/ Jе) 0,0086206 

 

Таблиця 3.19 

Матриця попарних порівнянь вибору проекту варіантів оформлення 

інфографіки за фактором «симетрія» 

Симетрія А В С Вектор пріоритетів, (Vі) 

А 1 5 1 0,48 

В 1/5 1 1/3 0,113 

С 1 3 1 0,405 

 

Таблиця 3.20 

Відношення узгодженості за фактором «симетрія» 

λmax 3,03 

Індекс узгодженості, (Jп) 0,015 

Еталонне значення індексу узгодженості для 

різних матриць, (Jе) 
0,58 

Відношення узгодженості, (Jп/ Jе) 0,025862 

 

Як видно з обчислень, власне значення вектору пріоритетів λmax щодо 

кожної з матриць, індексу узгодженості Jп та відношення узгодженості Jп/Jе 

перебувають у межах норми.  

Наступним кроком даних обчислень є обчислення відносної важливості ваг 

альтернативних варіантів за кожним фактором. Для отримання загальної оцінки 

альтернативного варіанту проекту оформлення інфографіки, потрібно 

помножити матрицю ваг альтернативна транспонований вектор ваг факторів: 

.
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Обчислення альтернатив: 

А = aШОШО + аГЕГЕ + аГДГД + аТБТБ + аСС; 

B = bШОШО + bГЕГЕ + bГДГД + bТБТБ + bСС; 

C = cШОШО + cГЕГЕ + cГДГД + cТБТБ + cСС,  

де A, B, C – альтернативні варіанти проектів інфографіки, ШО, ГЕ, ГД, ТБ, С – 

ваги факторів композиційного оформлення інфографіки, aШО, bШО, cШО – ваги 

альтернатив за фактором шрифтове оформлення,aГЕ, bГЕ, cГЕ – ваги альтернатив 

за фактором графічні елементи,aГД, bГД, cГД – ваги альтернатив за фактором 

графіки та діаграми, aТБ, bТБ, cТБ – ваги альтернатив за фактором текстові блоки, 

aС, bС, cС – ваги альтернатив за фактором симетрія.  

 

A = 0,08·0,46+0,104·0,223+0,435·0,083+0,649·0,169+0,48·0,063; 

B = 0,73·0,46+0,636·0,223+0,486·0,083+0,278·0,169+0,113·0,063; 

С = 0,18·0,46+0,258·0,223+0,077·0,083+0,071·0,169+0,405·0,063. 

 

А = 0,236;  B = 0,578;  С = 0,184 

 

Отже, найбільшу перевагу отримав проект В, який був орієнтований на 

шрифтове та графічне оформлення інфографіки.  

На завершальному етапі варто виконати оцінку узгодженості експертних 

суджень всієї ієрархії багатофакторного вибору композиційного оформлення 

інфографіки, яку розрахуємо по індексах узгодженості всіх рівнів ієрархії. 

Розрахуємо індекс узгодженості всієї ієрархії (Jпі), як суму індексів 

узгодженості першого і другого рівнів. Індекс узгодженості першого рівня 

становить 0,0425 (див. табл. 3.12). Обчислення індексу узгодженості другого 

рівня полягає в добутку вектора-рядка індексів узгодженості другого рівня на 

вектор-стовпець пріоритетів першого рівня (див. табл. 3.13, 3.16, 3.18, 3.20, 

3.20). 
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 Отримаємо: 

                        вектор-рядок                 вектор-стовпець 

022,0

)(063,0
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015,0005,003,0015,003,0
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Отже, загальний індекс узгодженості експертних суджень всієї ієрархії 

багатофакторного вибору композиційного оформлення інфографіки становить: 

Jпі = 0,0425 + 0,022 = 0,065. 

Аналогічним способом визначимо сумарне еталонне значення індексу 

узгодженості для різних матриць, (Jеі).   

Jеі= 1,117 

Відношення узгодженості для всієї ієрархії багатофакторного вибору 

композиційного оформлення інфографіки становить: 

058,0
117,1

0645,0

ei

ni

J

J
 

Це співвідношення узгодженостей має важливе значення, щоб отримати 

вірогідні значення експертних суджень, величина його коливається в межах 

10%-20% (критичне значення – 20%), тому цей показник ми відстежували на 

кожному етапі, щоб отримати оптимальне рішення. 

 

 

Висновки до 3 розділу 

1. Виокремлено фактори впливу на візуалізацію даних в інфографіці за 

допомогою експертних опитувань. Фактори мають наступний перелік: h1 – 

надписи в візуалізації (НВД); h2– масштаб елементів у візуалізації (МВ); h3 – 

вид візуалізації даних (ВВД); h4 – подача даних у візуалізації (ПДВ); h5 – 

кольорова гама візуалізації (КГВ); h6 – спецефекти (СВД). 
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2. Синтезовано модель факторів впливу на візуалізацію даних в 

інфографіці шляхом побудови вихідного графу зв’язків між виокремленими 

факторами. 

3. Встановлено рівні пріоритетності впливу факторів на процес 

візуалізації даних в інфографіці за допомогою методів ранжування та 

математичного аналізу ієрархій. 

Метод ранжування показав розподіл факторів на 6 рівнях пріоритетності, 

а метод аналізу ієрархій показав розподіл на 4 рівнях пріоритетності де на 1 

рівні опинилися фактори «надписи в візуалізації», «кольорова гама візуалізації» 

та «спецефекти». 

Результати проведеного дослідження подані у вигляді багаторівневих 

моделей вагових значень факторів впливу. З наведеного дослідження показано, 

що метод аналізу ієрархій (рис. 3.6) не варто в даному варіанті 

використовувати, оскільки він, як показали дослідження, не враховує 

опосередковані впливи та залежності, які надають перевагу одного фактора над 

іншим. 

4. На базі методу аналізу ієрархій, що показав гірші результати, 

проведено оптимізацію моделі факторів використовуючи метод попарних 

порівнянь. Даний метод передбачає порівняння двох критеріїв між собою та 

надання переваги одному з них. Дане дослідження було проведено на основі 

шкали відносної важливості об’єктів за шкалою Сааті. Результатом 

проведеного дослідження стало можливим побудувати матрицю попарних 

порівнянь факторів, що стало основою для подальших досліджень. 

Критерії оптимізації для процесу візуалізації даних в інфографіці: 

значення матриць λmax= 6,2, індекс узгодженості склав IU=0,04. Отримані 

результати в межах норми, оскільки 0,04<0,1x1,24. 

Візуальний результат досліджень подано у вигляді гістограми вагових 

значень факторів вихідного та нормалізованого векторів процесу візуалізації 

даних в інфографіці. 
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5. Обґрунтовано доцільність розрахунку альтернативних варіантів 

візуалізації та визначення оптимального з них за певним критерієм. 

6. Розраховано оптимальні альтернативні варіанти дизайну інфографіки 

шляхом використання методу визначення альтернатив в ієрархії. Найбільшу 

перевагу отримав проект В, який був орієнтований на шрифтове та графічне 

оформлення інфографіки та відповідно має B = 0,578 порівняно з іншими 

варіантами А = 0,236 (орієнтований на графічне оформлення з невеликим 

обсягом тесту) та С = 0,184 (орієнтований лише на графічне оформлення).  

7. Для підтвердження оцінки узгодженості експертних суджень всієї 

ієрархії багатофакторного вибору композиційного оформлення інфографіки, 

було проведено за допомогою розрахунку по індексах узгодженості всіх рівнів 

ієрархії. Загальний індекс узгодженості експертних суджень всієї ієрархії 

багатофакторного вибору композиційного оформлення інфографіки в нашому 

випадку становить Jпі = 0,065, а сумарне еталонне значення індексу 

узгодженості для різних матриць становило Jеі = 1,117, що є оптимальним 

значенням для такого роду обчислень. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОГРАФІКИ 

 

4.1. Використання нечіткої логіки у реалізації дистанційної форми 

навчання 

Важливість використання інформації у всіх галузях та сферах нашого 

життя важко заперечувати. Особливо актуальним питанням зараз постає 

використання інформаційних технологій у реалізації дистанційної форми 

навчання. Для вирішення проблемних моментів та неточностей, які виникають 

при реалізації даного процесу нам необхідно звернути увагу та особливості 

вирішень м’яких обчислень. Основою таких обчислень є допущення певних 

неточностей в умовах невизначеності та присутності часткової істини з метою 

здійснення маніпулювання та усвідомлення наявності низької важливості при 

прийнятті рішення для кращого поєднання з реальністю. Людська логіка 

виступає основою обчислень вихідної моделі досліджуваного процесу. 

Так звані м’які обчислення є допустимі при використанні декількох 

методик, які й використовуються для створення, розвитку та й розуміння 

інтелектуальних систем. Даними методиками є: нечітка логіка, 

нейрообчислення, ймовірнісні обчислення та ряд інших. Саме для роботи з 

невизначеними чи неточними, або ж частково істинними знаннями й даними. 

Хорошою особливістю обчислень за даними методиками є те, що вини є 

взаємодоповнюючими й синергетичними, а ніяк не конкуруючими. 

Дані методики мають певні можливості та особливості щоб можна було їх 

використати в м’яких обчисленнях. А саме: нечітка логіка використовується 

при роботі з неточностями, наближених обчислень та суджень зі словами; 

нейрообчислення використовуються при відображенні здатності до 

ідентифікації, адаптації й навчання; генетичні методики використовуються для 

систематизації випадкових пошуків та відповідно досягнення оптимального 
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значення характеристик; ймовірнісні обчислення використовуються для 

проведення міркувань та управління невизначеністю, які виходять із наданих 

свідчень.  

Щодо наших досліджень, а саме запровадження та проведення 

дистанційної форми навчання, то як було зазначено вище, на початковому етапі 

виконуються планування та підготовка навчального матеріалу з урахуванням на 

якій платформі будуть реалізовані. Складність та визначення доцільності 

використання певної платформи обумовлене наявністю певних факторів, а 

саме: характеристики, аналіз, врахування внутрішніх та зовнішніх процесів. 

Дані фактори мають як числові, так і умовні чи кваліметричні рівномірності. В 

силу цього, для наших подальших досліджень та опрацювання даних такого 

типу ми використали теорію нечітких множин, основою якої є нечітка логіка. 

Теорія нечіткої логіки говорить, що так звана теорія Т може бути розбита 

на менші фази та описана шляхом заміни твердження чіткої логіки на 

твердження нечіткої логіки. Тобто, дане розбиття на менші фази дає при 

дослідженні кращу узагальненість та відповідність моделі реальності. Але як 

знаємо, нечіткі числи залежать від контексту та й ним важче оперувати. 

Опрацювання інформації в нечіткій логіці зводиться до її розбиття на менші 

частинки та використання нечітких правил, на прикладі «якщо, …, то» [46, 91]. 

Основними значеннями лінгвістичної змінної є слова та словосполучення 

в природному чи формальному вираженні. Звичайно, дані представлені у 

вигляді чисел є більш точним ніж дані представлені словами, в зв’язку з чим 

лінгвістична змінна описує явища приблизно, оскільки вони є складними і не 

можуть піддатися опису в кількісному вираженні. Можемо сказати, що 

призначення нечіткої логіки таке ж, як і слова чи словосполучення в живій 

мові. В порівнянні лінгвістичної з нечіткими змінними, можемо сказати, що 

вони є більш вищого порядку. При розгляді лінгвістичної змінної до них 

відносяться ряд правил, що складають переважну частину від опису її 

структури, а саме синтаксичне: може задаватися граматично; може задавати 

алгоритмічну процедуру обчислення сенсу для значень [47].  
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А. Модель формування інтегрального показника порівняльного 

дослідження платформ процесу реалізації дистанційного навчання 

Процес порівняльного дослідження платформ реалізації дистанційного 

навчання позначимо через функцію N. Аргументи функцій – фактори, 

відповідно для нас лінгвістичні змінні, отримані у розділі 2 для обраного 

процесу. Значення визначених функцій формують відповідно інтегральні 

показники якості, що визначаються в свою чергу, частковими показниками 

якості лінгвістичних змінних, які відповідно до функціонального призначення 

поділені на групи. 

Функція Nвизначає якість порівняльного дослідження платформ процесу 

реалізації дистанційного навчання, тобто: 

N = FN (M, T),                                                      (4.1) 

де – аргумент М визначає якість менеджменту і відповідно визначається, як:  

М = FM (m1, m2, m3, m4),                                              (4.2) 

де mi – лінгвістичні змінні, а саме: m1 – «управління даними користувачів»; m2 – 

«адаптація»; m3 – «адміністрування»; m4 – «управління курсами».  

Відповідно, аргумент T визначає якість технічних особливостей: 

T = FT (t1, t2, t3, t4),                                                  (4.3) 

де ti – лінгвістичні змінні, а саме: t1 – «інструменти комунікації»; t2 – «навчальні 

об’єкти»; t3 – «зручність використання»; t4 – «технічні аспекти». 

Для подальших досліджень, нам необхідно встановити універсальну 

терм-множину значень лінгвістичних змінних, щоб вона в свою чергу 

відповідала межам існування лінгвістичних змінних. В результаті дане 

вирішення зводиться до заповнення таблиці 4.1 з лінгвістичними змінним, із 

заданням їх позначень, визначення рекомендованих меж значень універсальних 

терм-множин й з лінгвістичними термами для порівняльного процесу 

дослідження платформ реалізації дистанційного навчання.  

В таблиці 4.1. лінгвістичні змінні подані в наступних значеннях: 

інструменти комунікації через блоги, онлайн медіа, соціальні мережі; навчальні 

об’єкти як вибір лекції, практичні, тести; технічні аспекти через об’єм пам’яті. 
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Для універсальних множин значень, де неможливо надати числове пояснення 

тоді приймається до уваги шкала відносної важливості об’єктів за якою існує 9 

оцінок важливості. В силу цього і умовні їх величини для m1 (1-3) у.о., а для m3 

та m4 приймаються рівними (1-9) у.о. 

Таблиця 4.1  

Терм-множини значень лінгвістичних змінних 

Змінна Лінгвістична суть 

змінної 

Універсальна множина 

значень (множина А) 

Лінгвістичні терми 

(множина В) 

m1 управління даними 

користувачів 

(1-3) у.о. просте, ускладнене, складне 

m2 адаптація (1-24) годин низька, середня, висока 

m3 адміністрування (1-9) у.о. прості, ускладнені, складні 

m4 управління курсами (1-9) у.о. просте, ускладнене, складне 

t1 інструменти комунікації 

(блоги, онлайн медіа, 

соціальні мережі) 

(1-7) послуг прості, ускладнені, складні 

t2 навчальні об’єкти 

(лекції, практичні, тести) 

(1-38) файлів малі, середні, великі 

t3 зручність використання (10-95) % низька, середня, висока 

t4 технічні аспекти 

(обсягвикористання 

пам’яті) 

(100-1000) Кб малий, середній, великий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. 1. Багаторівнева модель формування інтегрального показника 

якості порівняльного процесу дослідження платформ реалізації дистанційного 

навчання 

Враховуючи наведені дані в таблиці 4.1. будуємо багаторівневу модель 

формування інтегральних показників якості порівняльного процесу 
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дослідження платформ процесу реалізації дистанційного навчання, що показує 

ієрархічну залежність якості реалізації обраного процесу від значень 

лінгвістичних термів виокремлених факторів (рис. 4.1). 

Отримана модель (рис. 4.1) подає багаторівневу ієрархію з поступовим 

отриманням якості досліджуваного процесу від нижчого до вищого рівнів. 

Модель формування інтегрального показника якості порівняльного процесу 

дослідження платформ реалізації дистанційного навчання містить 

підпорядковані моделі якості менеджменту та технічних особливостей 

обраного процесу. 

 

Б. Модель формування інтегрального показника якості процесу візуалізації 

даних в інфографіці 

Процес проектування інфографіки позначимо через функцію G. 

Аргументи функцій, як і в попередньому розгляді – фактори лінгвістичних 

змінних, правда які отримані у розділі 3. Інтегральні показники якості 

формуються значеннями функцій, та визначаються частковими показниками 

якості лінгвістичних змінних, поділених на групи відповідно за 

функціональним призначенням.  

Функція G визначає якість візуалізації даних у інфографіці, тобто 

G = FG (Q, V).                                                       (4.4) 

Аргумент Q визначає якість художнього представлення інформації:  

Q = Fq (q1, q2, q3),                                                 (4.5) 

де qi – лінгвістичні змінні, а саме: q1 – «вид візуалізації даних»; q2 – «кольорова 

гама візуалізації»; q3 – «спецефекти». 

Відповідно, аргумент V визначає якість технічних особливостей: 

V = FV (v1, v2, v3),                                                   (4.6) 

де vi – лінгвістичні змінні, а саме: v1 – «надписи у візуалізації»; v2 – «масштаб 

елементів у візуалізації»; v3 – «подача даних у візуалізації». 

Для подальших досліджень, як і в попередньому варіанті, нам необхідно 

встановити універсальну терм-множину значень виокремлених лінгвістичних 
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змінних, щоб вона в свою чергу відповідала межам існування лінгвістичних 

змінних. В результаті дане вирішення зводиться до заповнення таблиці 4.2 з 

лінгвістичними змінним, із заданням їх позначень, визначення рекомендованих 

меж значень універсальних терм-множин й з лінгвістичними термами для 

порівняльного процесу дослідження візуалізації даних в інфографіці. 

Таблиця 4.2  

Терм-множини значень лінгвістичних змінних 

Змінна Лінгвістична суть змінної 
Універсальна множина 

значень (множина А) 

Лінгвістичні терми 

(множина В) 

q1 

вид візуалізації даних 

(різновидності 

інфографіки) 

(1-9) у.о. Прості, ускладнені, складні 

q2 кольорова гама візуалізації (1-3) у.о. RGB, CMYK, HSB 

q3 спецефекти (1-9) у.о. Прості, ускладнені, складні 

v1 надписи у візуалізації (1-9) у.о. Прості, ускладнені, складні 

v2 
масштаб елементів у 

візуалізації 

(10-95) % Малий, середній, великий 

v3 
подача даних у візуалізації (1-9) у.о. Проста, ускладнена, 

складна 

 

В таблиці 4.2 лінгвістична змінна «вид візуалізації даних» подана як 

різновидності інфографіки; лінгвістична змінна «подача даних у візуалізації» 

ідентифікує їх складність подання лінгвістична змінна «масштаб елементів у 

візуалізації» – їх геометричні розміри у відсотках. Для універсальних множин 

значень, де неможливо надати числове пояснення тоді приймається до уваги 

шкала відносної важливості об’єктів за якою існує 9 оцінок важливості. В силу 

цього і умовні їх величини для q 1, q 3, v1 та v3 приймаються рівними (1-9) у.о., а 

для q 2 рівним (1-3) у.о. 

Беручи за основу отримані дані приступаємо до побудови багаторівневої 

моделі формування інтегральних показників якості візуалізації даних у 

інфографіці (рис. 4.2). 

Використання багаторівневої моделі нечіткого логічного виведення сприяє 

послідовному встановленню прогнозу якості реалізації процесу структурування 

видання шляхом накопичення знань від найнижчого до найвищого її рівнів 

[117]. Дана багаторівнева модель включає підпорядковані моделі: модель якості 
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художнього представлення інформації, модель якості опрацювання видання, 

модель якості технічних особливостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Багаторівнева модель формування інтегральних показників 

якості візуалізації даних у інфографіці 

 

Одержані моделі (рис 4.1, 4.2) відображають логіку формування якості 

процесу візуалізації даних у інфографіці з виокремленими в процесі опитування 

лінгвістичними змінними, відповідно до виразів (4.2-4.3, 4.5-4.6) стають 

джерелом для обчислення інтегральних показників якості [46, 47, 91]. 

 

4.2. Побудова та розрахунок функцій належності лінгвістичних 

змінних 

Для подальших досліджень нам потрібно побудувати функцію 

належності виокремлених лінгвістичних змінних нашого процесу [108, 139]. 

Функція належності є основною характеристикою рівня формування якості 

процесів дослідження платформ реалізації дистанційного навчання та 

візуалізації даних у інфографіці, які в свою чергу задані лінгвістичними 

термами N і G. 

У своїх розрахунках приймаємо, що вихідною базою даних є 

універсальна нечітка множина В, яку слід поділити на певні частини (кванти). У 

даних точках поділу задаємо виокремлені нами лінгвістичні змінні та ранги, за 
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допомогою яких можна ідентифікувати лінгвістичні терми. Задамо нашу 

універсальну нечітку множину як В = {b1, b2, …, bn},  а також задамо відповідні 

ранги rN(bi) – для дослідження платформ реалізації дистанційного навчання та 

rJ(bi) – візуалізації даних у інфографіці у діапазонах bi (і = 1, …, n). 

Тоді з урахуванням наведених вище припущень лінгвістичний терм для 

нашого досліджуваного процесу, який назвемо Y, можна представити у вигляді 

певної нечіткої множини [108, 119, 121, 139, 177, 187]: 
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(4.7) 

де YF⸦B; µy(bi) – міри належності до множини YF елемента bi B. 

Функції належності, або ж міри належності, які задано як величина µy(bi), 

стають основою логічних виразів для числового вираження лінгвістичного 

терму Y. Розподіл яких подамо у вигляді: 

,...
2

2

1

1

n

n

rrr
                                                  (4.8) 

де µi = µy(bi) – міра належності; ri = ry(bi) – відповідні ранги для всіх і = 1, …, n. 

Для функцій належності також має виконуватися умова нормування, а 

саме їх сума має бути рівною 1: 

µ1 + µ2 + … + µn = 1. 

Для визначення рангів факторів, що встановлені експертним шляхом, або 

ж обчислені за допомогою методів ранжування або аналізу ієрархій то їх 

числові значення можна отримати за допомогою наступних співвідношень:   
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Для кращого візуального сприйняття лінгвістичних термітів та якісного 

графічного їх відображення діапазон значень лінгвістичних змінних, заданих у 

таблицях 4.1 та 4.2., представимо у вигляді трьох точок. В наслідок чого ми 

отримаємо квадратну обернену симетричну матрицю Х = хij, де хij = ri / rj для 

i, j = 1, 2, 3, а також слід врахувати оцінки рангів лінгвістичних термів. 

У підсумку нашого завдання щодо отримання інтегрального показника 

рівня якості досліджуваного процесу подамо наступним чином: 

- процес дослідження платформ реалізації дистанційного навчання: 

,

3,1,,max,

,0,0

;4,1;4,1max,,

iBNBbb

tm

pqtmFN

FiiN

pg

pqF

                          (4.10) 

- процес візуалізації даних у інфографіці: 

.

3,1,,max,

,0,0

;3,1;3,1max,,

iBGBbb

vj

exvjFG

FiiN

ex

exF

                           (4.11) 

Метою наших досліджень згідно (4.10, 4.11) є досягнення максимального 

значення функцій, які характеризують рівень якості дослідження платформ 

реалізації дистанційного навчання та візуалізації даних у інфографіці [120]. Та 

подальшими кроками нашими є побудова матриці попарних порівнянь для всіх 

лінгвістичних термів, використовуючи при цьому шкалу відносної важливості 

об’єктів [109]. В даному випадку, компонентами власного вектора матриці 

виступатимуть ранги лінгвістичних термів, які в свою чергу використовуються 

для розрахунку величин функцій належності µi для кожного з термів. Отже, 

кінцеві числові значення функцій належності при визначених рангах 

лінгвістичних термів у трьох точках поділу універсальної множини (b1, b2, …, 

bn) отримаємо в результаті розрахунку матриці [108, 121, 139]: 
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(4.12) 

 

А. Розрахунок функцій належності лінгвістичних змінних процесу 

дослідження платформ реалізації дистанційного навчання 

Беручи за основу матрицю (4.12) будуємо матрицю U для лінгвістичної 

змінноїm1 «управління даними користувачів», універсальна множина значень 

якої рівна А (m1) = [1;3] у.о. та терм-множина значень для неї рівна В(m1) = 

<просте, ускладнене, складне>. У відповідності до експертних оцінок та згідно 

даних таблиці 4.1 універсальна множина має такі значення в точках поділу: 

а1 = 1; а2 = 2; а3 = 3. Зовнішній вигляд матриць для відповідних термів 

«просте», «ускладнене» та «складне» матимуть наступний вигляд:  

1
9

4
9

1
4

91
4

1

941

191
9

11
9

1

191

169
6

11
6

9
9

1
9

61

)(
111

mUmUmU
складнеускладненепросте

 

Останній рядок терму «просте» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці та співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «просте», «ускладнене» та 

«складне» [121], а також використовуємо програму для обрахування методу 

бінарних порівнянь (рис. 4.3 а, рис. 4.3 б, рис. 4.3 в, розрахунок для термів 

«просте», «ускладнене» та «складне» відповідно): 

µпросте(а1) = 0,56;   µускладнене(а1) = 0,09; µскладне(а1) = 0,071; 

µпросте(а2) = 0,37;   µускладнене(а2) = 0,82; µскладне(а2) = 0,29; 

µпросте(а3) =0,061; µускладнене(а3) = 0,09; µскладне (а3) = 0,65. 
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   а) 

    б) 

       в) 

Рис. 4.3. Розрахунок функцій належності для термів: «просте» (а), 

«ускладнене» (б) та «складне» (в) за допомогою програми обрахування метода 

бінарних порівнянь 
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Наступним кроком є виконання нормування значень функцій належності 

при врахуванні встановлених лінгвістичних термів відносно одиниці та 

отримуємо відповідно коефіцієнт нормування згідно формули (4.13): 

,
max

1

in

n
a

k      (i = 1, 2, 3),                                   (4.13) 

де n– терми відповідної лінгвістичної змінної; µпj(ai) = kn×µп(ai). 

Тепер приступаємо до визначення нормативних значень функцій 

належності для усіх термів лінгвістичної змінної «управління даними 

користувача»: 

µпростеj(а1) = 1,00;    µускладненеj(а1) = 0,11;      µскладнеj(а1) = 0,11; 

µпростеj(а2) = 0,66;    µускладненеj(а2) = 1,00;       µскладнеj(а2) = 0,45; 

µпростеj(а3) = 0,11;    µускладненеj(а3) = 0,11;       µскладнеj(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «управління даними користувача» та рівність (4.7). Відповідно 

отримаємо: 

управління даними користувача просте = 
3

11,0
,

2

66,0
,

1

1
у.о.; 

управління даними користувача ускладнене = 
3

11,0
,

2

1
,

1

11,0
у.о.; 

управління даними користувача складне = 
3

1
,

2

45,0
,

1

11,0
у.о. 

Для кращого і зрозумілого візуального відображення результатів 

отримані нормовані дані подамо графічно у вигляді розрахованих функцій 

належності (рис. 4.4). 
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Рис.4.4. Функція належності лінгвістичної змінної «управління даними 

користувача» 

 

З наступними лінгвістичними змінними з таблиці 4.1 виконуємо 

обчислення за наведеною схемою вище (Додаток Е). 

 

Б. Розрахунок функцій належності лінгвістичних змінних якості процесу 

візуалізації даних в інфографіці 

Так само як і з процесом порівняльного дослідження платформ реалізації 

дистанційного навчання, для лінгвістичних змінних процесу дослідження 

якості візуалізації даних в інфографіці та беручи за основу матрицю (4.12) 

будуємо матрицю Y. Для лінгвістичної змінної q1 «вид візуалізації», 

універсальна множина значень якої рівна А (q1) = [1;9] у.о. та терм множина 

значень для неї рівна В (q1) = <прості, ускладнені, складні>. У відповідності до 

експертних оцінок та згідно даних таблиці 4.1 універсальна множина має такі 

значення в точках поділу: а1 = 1; а2 = 5; а3 = 9. Зовнішній вигляд матриць для 

відповідних термів «прості», «ускладнені» та «складні» матимуть наступний 

вигляд:  
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Останній рядок терму «прості» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці та співвідношення 4.12, а 

також використовуючи програму для обрахування методу бінарних порівнянь, 

отримуємо значення функцій належності для термів «прості», «ускладнені» та 

«складні»: 

µпрості(а1) = 0,53;        µускладнені(а1) = 0,09;      µскладні(а1) = 0,059; 

µпрості(а2) = 0,412       µускладнені(а2) = 0,82;       µскладні(а2) = 0, 412; 

µпрості(а3) = 0,059;     µускладнені(а3) = 0,09;       µскладні(а3) = 0,53. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «інструменти комунікації» враховуючи вираз 4.13: 

µпростіj(а1) = 1,00;        µускладненіj(а1) = 0,11;      µскладніj(а1) = 0,11; 

µпростіj(а2) = 0,77;       µускладненіj(а2) = 1,00;       µскладніj(а2) = 0,77; 

µпростіj(а3) = 0,11;   µускладненіj(а3) = 0,11;       µскладніj(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «вид візуалізації» (різновиди інфографіки) та рівність (4.7). Відповідно 

отримаємо: 

різновиди інфографіки прості = 
9

11,0
,

5

77,0
,

1

1
у.о.; 

різновиди інфографіки ускладнені = 
9

11,0
,

5

1
,

1

11,0
у.о.; 

різновиди інфографіки складні = 
9

1
,

5

77,0
,

1

11,0
у.о. 

Будуємо графік отриманих нормованих даних для даної лінгвістичної 

змінної «вид візуалізації» (4.5): 

 



141 
 

 

Рис. 4.5. Функція належності лінгвістичної змінної «вид візуалізації» 

 

Будуємо наступні матриці Y лінгвістичних змінних за описаною вище 

методикою (Додаток Ж). 

Отримані в процесі розрахунків дані функцій належності лінгвістичних 

змінних стають основою для побудови нечіткої бази знань і системи нечітких 

логічних рівнянь. На їх базі виконується проектування та розрахунок 

інтегрального показника рівня якості процесів дослідження платформ реалізації 

дистанційного навчання та візуалізації даних в інфографіці. 

 

4.3. Проектування нечіткої бази знань та системи нечітких логічних 

рівнянь 

Для наших наступних досліджень, а саме дослідженні зв’язків між 

виокремленими факторами впливу на відповідні процеси, нам слід залучити 

нечітку базу знань, яка представляє сукупність нечітких правил, типу «якщо – 

тоді» і дає можливість зв’язати інформацію між входом і виходом об’єкту, що 

досліджується. Дана реалізація можлива при використанні нечітких множин та 

лінгвістичних змінних. Дане поєднання дозволяє отримати залежності між 

розділеними фізично процесами, а саме процесу дослідження платформ 

реалізації дистанційного навчання та візуалізації даних в інфографіці. 
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Для визначення процедури отримання вагомості функцій належності 

множини лінгвістичних термів показника якості досліджуваних процесів, 

використовується сформована нечітка база знань у вигляді представлення 

системи нечітких логічних рівнянь.  

Основою для розгляду нечіткої бази знань є експертні оцінки впливу 

факторів на розглянуті процеси, а також дана база створює алгоритм за 

допомогою якого формується прогнозування якості процесів враховуючи 

отримані комбінації значення відповідних лінгвістичних термів [119]. 

 

А. Побудова нечіткої бази знань та системи нечітких логічних рівнянь 

процесу дослідження платформ реалізації дистанційного навчання 

Завершальним етапом наших досліджень розглянутих процесів є потреба 

побудови нечіткої бази знань, а також розрахунку інтегрального показника 

якості процесу дослідження платформ реалізації дистанційного навчання, як 

функції найвищого рівня та визначена лінгвістичною змінною N – «якості 

дослідження платформ реалізації дистанційного навчання» та її лінгвістичними 

термами «низька», «середня» та «висока». Та функцій нижчого рівня – 

множини лінгвістичної змінної M – «якість менеджменту» та T – «якість 

технічних особливостей», які в свою чергу теж представлені лінгвістичними 

термами «низька», «середня» та «висока». 

За теорією нечіткої бази знань враховуючи рівність (4.4) та на підставі 

отриманої моделі (рис. 4.1) для дослідження процесу реалізації дистанційного 

навчання отримаємо наступний загальний вигляд логічного висловлювання: 

ЯКЩО (M=низька) І (M=середня) І (M=висока) 

І (T=низька) І (T=середня) І (T=висока) 

ТОДІ (N=низька) І (N=середня) І (N=висока) 

На основі вищенаведеної інформації, приступаємо до побудови 

лінгвістичної змінної N таблиці матриці знань: 
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Таблиця 4.3 

Якість менеджменту 

(M) 

Якість технічних 

особливостей(T) 

Якість процесу реалізації 

дистанційного навчання(N) 

середня низька 
низька 

низька низька 

висока середня 
середня 

середня середня 

висока висока 
висока 

середня  висока 

 

Подальшими нашими кроками має бути отримання значень функції 

належності для наших множин термів. Дане завдання можемо отримати за 

допомогою формування нечітких логічних рівнянь на основі отриманих нами 

матриць знань N. Таким способом ми зможемо отримати інтегральний показник 

якості процесу, що розглядаємо. Відповідно, отримуємо наступні рівності 

функції належності лінгвістичної змінної G: 

– для терму «низька» отримуємо 

µнизька(N) = µcередня(M) µ˄низька(T) µ˄низька(M) µ˄низька(T); 

– для терму «середня» отримуємо 

µcередня(N) = µвисока(M) µ˄cередня(T) µ˄cередня(M) µ˄cередня(T); 

– для терму «висока» отримуємо 

µвисока(N) = µвисока(M) µ˄висока(T) µ˄cередня(M) µ˄висока(T). 

За такою ж методикою отримуємо нечіткі бази знань та лінгвістичні 

рівняння для нищого рівня відповідних лінгвістичних змінних M – N(m1, m2, m3, 

m4), T – N(t1, t2, t3, t4), які відносяться до процесу дослідження платформ 

реалізації дистанційного навчання. 

У розглянутому процесі узагальнений варіант логічного висловлювання 

лінгвістичної змінної M «якість менеджменту» прийме наступний вигляд: 

ЯКЩО (m1) = (просте, ускладнене, складне) 

І (m2) = (низька, середня, висока) 

І (m3) = (прості, ускладнені, складні)  

І (m4) = (просте, ускладнене, складне)  

ТОДІ (M) = (низька, середня, висока) 
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Відповідно узагальнений варіант логічного висловлювання для 

лінгвістичної змінної Т «якість технічних особливостей» прийме наступний 

вигляд:  

ЯКЩО (t1) = (прості, ускладнені, складні) 

І (t2) = (малі, середні, великі) 

І (t3) = (низька, середня, висока) 

І (t4) = (малий, середній, великий) 

ТОДІ (Т) = (низька, середня, висока). 

На основі отриманих узагальнених варіантів логічного висловлювання 

лінгвістичних змінних M та T будуємо матриці знань (4.4, 4.5): 

Таблиця 4.4  

Матриця знань для лінгвістичної змінної M 
управління 

даними 

(m1) 

адаптація 

(m2) 

адміністрування 

(m3) 

управління 

курсами 

(m4) 

якість менеджменту 

(M) 

просте висока складна ускладнене 
низька 

складне середня складна складне 

ускладнене висока проста ускладнене 
середня 

ускладнене середня ускладнена просте 

ускладнене низька проста просте 
висока 

ускладнене середня проста ускладнене 

 

 

Таблиця 4.5  

Матриця знань для лінгвістичної змінної Т 
інструменти 

комунікації  

(t1) 

навчальні 

об’єкти 

(t2) 

зручність 

використання 

(t3) 

технічні 

аспекти 

(t4) 

якість технічних 

особливостей 

(T) 

прості малі висока великий 
низька 

прості  малі середня середній 

ускладнені середні висока середній 
середня 

ускладнені малі середня середній 

складні великі середня малий 
висока 

складні середні низька середній 

 

Беручи за основу отримані дані в таблицях 4.4, 4.5 та використовуючи 

систему логічних рівнянь одержуємо функції належності для наших 

лінгвістичних змінних M «якість менеджменту» й T «якість технічних 
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особливостей». Відповідно, функції належності для лінгвістичної змінної M 

можна представити наступним чином: 

–  для терму «низька» 

µнизька(M) = µпросте(m1) µ˄висока(m2) µ˄складна(m3) µ˄ускладнена(m4) 

 ˄µскладне(m1) µ˄середня(m2) µ˄складне(m3) µ˄складне(m4) 

–  для терму «середня» 

µcередня(M) = µпрості(m1) µ˄проста(m2) µ˄ускладнене(m3) µ˄складна(m4) 

 ˄µускладнені(m1) µ˄середня(m2) µ˄ускладнене(m3) µ˄просте(m4) 

–  для терму «висока» 

µвисока(M) = µускладнене(m1) µ˄низька(m2) µ˄прості(m3) µ˄просте(m4) 

 ˄µускладнене(m1) µ˄середня(m2) µ˄прості(m3) µ˄ускладнене(m4). 

Відповідно, функції належності для лінгвістичної змінної T можна 

представити наступним чином: 

–  для терму «низька» 

µнизька(T) = µпрості(t1) µ˄великі(t2) µ˄висока(t3) µ˄великий(t4) 

 ˄µпрості(t1) µ˄середні(t2) µ˄середня(t3) µ˄середній(t4) 

–  для терму «середня» 

µсередня(T) = µускладнені(t1) µ˄середні(t2) µ˄низька(t3) µ˄середній(t4) 

 ˄µскладні(t1) µ˄великі(t2) µ˄середня(t3) µ˄середній(t4) 

– для терму «висока» 

µвисока(T) = µускладнені(t1) µ˄малі(t2) µ˄низька(t3) µ˄малий(t4) 

 ˄µскладні(t1) µ˄малі(t2) µ˄середня(t3) µ˄середній(t4). 

На основі отриманих рівностей формуємо нечіткі множини лінгвістичних 

змінних M та T з відповідними функціями належності для прийнятих термів 

«низька», «середня» та «висока» у формі деякої нечіткої множини [121]: 

,,,,
321

n

N

n

N

n

N
TMN високасереднянизька                                 (4.14) 

де n1, n2, n3 – кількісні значення лінгвістичної змінної N відносно визначених 

термів. 
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Базуючись на експертній базі знань та використовуючи матриці знань 

лінгвістичної змінної N поданих в таблиці (4.3) й приведених нечітких множин 

(4.14) виконуємо дефазифікацію. В літературних джерелах під дефазифікацією 

розуміють певну процедуру перетворення нечіткої множини в чітке число за 

ступенем приналежності [73]. Метою її є — використовуючи результати 

акумуляції всіх вихідних лінгвістичних змінних, отримати звичайне кількісне 

значення кожної з вихідних змінних, зовнішніми по відношенню до системи 

нечіткого виведення. Тому дефазифікацію називають також приведенням до 

чіткості. Для цього спочатку подамо таблиці попередньо пронормованих 

значень функцій належності у трьох точках поділу обраної універсальної 

множини А для всіх лінгвістичних змінних.  

Таблиця 4.6. 

Функції належності терм-множини N(w1) (управління даними) 

аі, у.о. 1 2 3 

µпросте(аі) 1 0,66 0,11 

µускладнене(аі) 0,11 1 0,11 

µскладне(аі) 0,11 0,45 1 

 

Таблиця 4.7. 

Функції належності терм-множини N(w2) (адаптація) 

аі, у.о. 1 12 24 

µнизька(аі) 1 0,88 0,11 

µсередня(аі) 0,11 1 0,11 

µвисока(аі) 0,11 0,33 1 

 

Таблиця 4.8. 

Функції належності терм-множини N(w3) (адміністрування) 

аі, у.о. 1 5 9 

µпросте(аі) 1 0,66 0,11 

µускладнене(аі) 0,11 1 0,11 

µскладне(аі) 0,11 0,78 1 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Таблиця 4.9. 

Функції належності терм-множини N(w4) (управління курсами) 

аі, у.о. 1 5 9 

µпросте(аі) 1 0,45 0,11 

µускладнене(аі) 0,11 1 0,11 

µскладне(аі) 0,11 0,66 1 

 

Таблиця 4.10. 

Функції належності терм-множини N(t1) (інструменти комунікації) 

аі, у.о. 1 4 7 

µпрості(аі) 1 0,33 0,11 

µускладнені(аі) 0,11 1 0,11 

µскладні(аі) 0,11 0,45 1 

 

Таблиця 4.11. 

Функції належності терм-множини N(t2) (навчальні об’єкти) 

аі, % 1 19 38 

µмалі(аі) 1 0,45 0,11 

µсередні(аі) 0,11 1 0,11 

µвеликі(аі) 0,11 0,78 1 

 

Таблиця 4.12. 

Функції належності терм-множини N(t3) (зручність використання) 

аі, у.о. 10 46 95 

µнизька(аі) 1 0,45 0,11 

µсередня(аі) 0,11 1 0,11 

µвисока(аі) 0,11 0,78 1 

 

Таблиця 4.13. 

Функції належності терм-множини N(t4) (технічні аспекти) 

аі, у.о. 1 5 9 

µмалий(аі) 1 0,55 0,11 

µсередній(аі) 0,11 1 0,11 

µвеликий(аі) 0,11 0,66 1 

 

Щоб отримати реальні вагомості функцій належності лінгвістичних 

змінних M «якість менеджменту» та T «якість технічних особливостей», 
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підставимо значення визначених термів «низька», «середня», «висока» з 

таблиць 4.6-4.13 у нечіткі логічні рівняння. Слід також зазначити, що функції 

належності лінгвістичних змінних розраховані на основі представлених 

експертами початкових значень лінгвістичних змінних. 

Для обчислення лінгвістичних змінних M слід взяти значення відповідних 

термів з таблиць 4.6-4.9 у нечіткі логічні рівняння та отримаємо: 

–  для терму «низька» 

µнизька(M) = 0, 66 0˄,33 0˄,78 1˄ 0˄,45 1˄ 0˄,78 0˄,66 = 0,66 

–  для терму «середня» 

µcередня(M) = 0,66 0˄,88 1˄ 0˄,66  ˄1 1˄ 1˄ 0˄,45 = 0,45 

–  для терму «висока» 

µвисока(M) = 1 0˄,33 0˄,78 0˄,66  ˄1 1˄ 0˄,78 1˄ = 0,78. 

Відповідно, функції належності для лінгвістичної змінної T (значення 

відповідних термів з таблиць 4.10-4.13) можна представити наступним чином: 

–  для терму «низька» 

µнизька(T) = 0,33 0˄,78 0˄,66 0˄,66  ˄0,33 1˄ 1˄ 1˄ = 0,33 

–  для терму «середня» 

µсередня(T) = 1 1˄ 0˄,66 1˄  ˄0,33 0˄,78 1˄ 1˄ = 0,66 

–  для терму «висока» 

µвисока(T) = 1 0˄,45 0˄,66 0˄,55  ˄0,45 0˄.45 1˄ 1˄= 0,45. 

Отримавши значення функцій належності лінгвістичних змінних нижчого 

рівня та взявши за основу формули наведені вище, приступаємо до розрахунку 

функції належності лінгвістичної змінної найвищого рівня N «якість 

дослідження платформ реалізації дистанційного навчання» відповідно до 

прийнятих термів «низька», «середня», «висока». 

Отже отримаємо наступні значення: 

–  для терму «низька» 

µнизька(N) = 0,45 0˄,33  ˄0,66 0˄,33 = 0,45 

–  для терму «середня» 

µсередня(N) = 0,78 0˄,66  ˄0,45 0˄,66 = 0,66 
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–  для терму «висока» 

µвисока(N) = 0,78 0˄,45  ˄0,45 0˄,45 = 0,45. 

Завершальним етапом розрахунків за даною методикою, а саме 

використовуючи дефазифікацію нечітких множин (4.14) та методу центру мас 

виконуємо розрахунок показників рівня прогнозованої якості реалізації процесу 

дослідження платформ дистанційного навчання [116, 119, 120, 139], згідно чого 

отримаємо: 

,
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N                                    (4.15) 

де NN ,  – мінімальне та максимальне значення показників рівня якості 

візуалізації даних у інфографіки; n – кількість заданих нечітких термів (в 

нашому випадку 3). 

Значення інших змінних присутніх у виразі (4.23) приймаємо 

наступними: µ1(N) = µнизька(N); µ2(N) = µсередня(N); µ3(N) = µвисока(N); NN , – 

значення нижньої та верхньої меж для лінгвістичної змінної N і приймаємо 

рівними відповідно - N  = 5%, N  = 100%. Обчислення показників 

прогнозованого рівня якості процесу дослідження платформ дистанційного 

навчання здійснюємо у трьох точках інтервалу – 5, 55, 100% та отримуємо 

наступне числове значення:  

%4,67
45,066,045,0

45,010066,05545,05
N  

 

Б. Побудова нечіткої бази знань та системи нечітких логічних рівнянь 

процесу дослідження візуалізації даних в інфографіці 

На даному етапі наших досліджень розглянутих процесів є потреба 

побудови нечіткої бази знань, а також розрахунку інтегрального показника 

якості процесу візуалізації даних у інфографіці, як функції найвищого рівня та 

визначена лінгвістичною змінною G – «якості візуалізації даних у інфографіці» 
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та її лінгвістичними термами «низька», «середня» та «висока». Та функцій 

нижчого рівня – множини лінгвістичної змінної Q – «якість художнього 

представлення» та V – «якість технічного представлення», які в свою чергу теж 

представлені лінгвістичними термами «низька», «середня» та «висока». 

За теорією нечіткої бази знань враховуючи рівність (4.4) та підставі 

отриманої моделі з (рис. 4.2) для візуалізації даних у інфографіці отримаємо 

наступний загальний вигляд: 

ЯКЩО (Q=низька) І(Q=середня)І (Q=висока) 

І (V=низька)І (V=середня)І (V=висока) 

ТОДІ (G=низька)І (G=середня)І (G=висока) 

На основі вищенаведеної інформації, приступаємо до побудови 

лінгвістичної змінної G таблиці матриці знань: 

Таблиця 4.14 

Якість художнього 

представлення  

(Q) 

Якість технічного 

представлення 

(V) 

Якість візуалізації даних у 

інфографіці 

(G) 

низька низька 
низька 

низька середня 

середня низька 
середня 

середня середня 

висока середня 
висока 

висока висока 

 

Подальшими нашими кроками має бути отримання значень функції 

належності для наших множин термів. Дане завдання можемо отримати за 

допомогою формування нечітких логічних рівнянь на основі отриманих нами 

матриць знань G. Таким способом ми зможемо отримати інтегральний показник 

якості процесу, що розглядаємо. Відповідно, отримуємо наступні рівності 

функції належності лінгвістичної змінної G: 

– для терму «низька» отримуємо 

µнизька(G) = µнизька(Q) µ˄низька(V) µ˄низька(Q) µ˄cередня(V); 

– для терму «середня» отримуємо 

µcередня(G) = µcередня(Q) µ˄низька(V) µ˄cередня(Q) µ˄cередня(V); 
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– для терму «висока» отримуємо 

µвисока(G) = µвисока(Q) µ˄cередня(V) µ˄висока(Q) µ˄висока(V). 

За такою ж методикою отримуємо нечіткі бази знань та лінгвістичні 

рівняння для нижчого рівня відповідних лінгвістичних змінних Q – Y(q1, q2, q3), 

V – Y(v1, v2, v3), які відносяться до процесу візуалізації даних у інфографіці. 

У розглянутому процесі узагальнений варіант логічного висловлювання 

лінгвістичної змінної Q «якість художнього представлення» прийме наступний 

вигляд: 

ЯКЩО (q1)= (прості, ускладнені, складні) 

І (q2)= (проста, ускладнена, складна) 

І (q3) = (прості, ускладнені, складні)  

ТОДІ (Q)= (низька, середня, висока) 

Відповідно узагальнений варіант логічного висловлювання для 

лінгвістичної змінної V «якість технічного представлення» прийме наступний 

вигляд:  

ЯКЩО (v1)= (мала, середня, велика) 

І (v2)= (літературне, художнє, технічне) 

І (v3)= (малий, середній, великий) 

ТОДІ (V)= (низька, середня, висока). 

На основі отриманих узагальнених варіантів логічного висловлювання 

лінгвістичних змінних Q та V будуємо матриці знань (4.15, 4.16): 

Таблиця 4.15 

Матриця знань для лінгвістичної змінної Q 
вид візуалізації  

(q1) 

кольорова гама 

візуалізації 

(q2) 

спецефекти 

(q3) 

якість художнього 

представлення 

(Q) 

прості ускладнена прості 
низька 

ускладнені проста прості 

прості проста ускладнені 
середня 

ускладнені ускладнена прості 

складні складна складні 
висока 

ускладнені ускладнена ускладнені 
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Таблиця 4.16 

Матриця знань для лінгвістичної змінної V 
написи у візуалізації  

(v1) 

масштаб елементів 

(v2) 

подача даних 

(v3) 

якість технічного 

представлення (V) 

прості малий складна 
низька 

прості  малий ускладнена 

ускладнені середній складна 
середня 

ускладнені малий ускладнена 

складні великий ускладнена 
висока 

складні середній проста 

 

Беручи за основу отримані дані в таблицях 4.15, 4.16та використовуючи 

систему логічних рівнянь одержуємо функції належності для наших 

лінгвістичних змінних Q «якість художнього представлення» й V «якість 

технічного представлення». Відповідно, функції належності для лінгвістичної 

змінної Q можна представити наступним чином: 

–  для терму «низька» 

µнизька(Q) = µпрості(q1) µ˄ускладнена(q2) µ˄прості(q3) 

 ˄µускладнені(q1) µ˄проста(q2) µ˄прості(q3) 

–  для терму «середня» 

µcередня(Q) = µпрості(q1) µ˄проста(q2) µ˄ускладнені(q3) 

 ˄µускладнені(q1) µ˄ускладнена(q2) µ˄прості(q3) 

–  для терму «висока» 

µвисока(Q) = µскладні(q1) µ˄складна(q2) µ˄ускладнені(q3) 

 ˄µускладнені(q1) µ˄ускладнена(q2) µ˄складні(q3). 

Відповідно, функції належності для лінгвістичної змінної Vможна 

представити наступним чином: 

–  для терму «низька» 

µнизька(V) = µпрості(v1) µ˄малий(v2) µ˄прості(v3) 

 ˄µпрості(v1) µ˄середній(v2) µ˄прості(v3) 

–  для терму «середня» 

µсередня(V) = µпрості(v1) µ˄малий(v2) µ˄складна(v3) 

 ˄µпрості(v1) µ˄малий(v2) µ˄ускладнена(v3) 

–  для терму «висока» 
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µвисока(V) = µскладні(v1) µ˄великий(v2) µ˄ускладнені(v3) 

 ˄µскладні(v1) µ˄середній(v2) µ˄проста(v3). 

На основі отриманих рівностей формуємо нечіткі множини лінгвістичних 

змінних Q таV з відповідними функціями належності для прийнятих термів 

«низька», «середня» та «висока» у формі деякої нечіткої множини [121]: 

,,,,
321

n

G

n

G

n

G
VQG високасереднянизька                                 (4.16) 

де n1, n2, n3 – кількісні значення лінгвістичної змінної G відносно визначених 

термів. 

Базуючись на експертній базі знань та використовуючи матриці знань 

лінгвістичної змінної G поданих в таблиці (4.15) й приведених нечітких 

множин (4.16) виконуємо дефазифікацію. В літературних джерелах під 

дефазифікацією розуміють певну процедуру перетворення нечіткої множини в 

чітке число за ступенем приналежності [73]. Метою її є — використовуючи 

результати акумуляції всіх вихідних лінгвістичних змінних, отримати звичайне 

кількісне значення кожної з вихідних змінних, зовнішніми по відношенню до 

системи нечіткого виведення. Для цього спочатку подамо таблиці попередньо 

пронормованих значень функцій належності у трьох точках поділу обраної 

універсальної множини А для всіх лінгвістичних змінних.  

Таблиця 4.17. 

Функції належності терм-множини Y(q1) (вид візуалізації) 

аі, у.о. 1 5 9 

µпрості(аі) 1 0,77 0,11 

µускладнені(аі) 0,11 1 0,11 

µскладні(аі) 0,11 0,77 1 

 

Таблиця 4.18. 

Функції належності терм-множини Y(q2) (кольорова гама) 

аі, у.о. 1 2 3 

µпроста(аі) 1 0,77 0,11 

µускладнена(аі) 0,11 1 0,11 

µскладна(аі) 0,11 0,66 1 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Таблиця 4.19. 

Функції належності терм-множини Y(q3) (спецефекти) 

аі, у.о. 1 5 9 

µпрості(аі) 1 0,55 0,11 

µускладнені(аі) 0,11 1 0,11 

µскладні(аі) 0,11 0,66 1 

 

Таблиця 4.20. 

Функції належності терм-множини Y(v1) (написи у візуалізації) 

аі, у.о. 1 5 9 

µпрості(аі) 1 0,77 0,11 

µускладнені(аі) 0,11 1 0,11 

µскладні(аі) 0,11 0,33 1 

 

Таблиця 4.21. 

Функції належності терм-множини Y(v2) (масштаб елементів) 

аі, % 10 55 95 

µмалий(аі) 1 0,77 0,11 

µсередній(аі) 0,11 1 0,11 

µвеликий(аі) 0,11 0,45 1 

 

Таблиця 4.22. 

Функції належності терм-множини Y(v3) (подача даних) 

аі, у.о. 1 5 9 

µпроста(аі) 1 0,66 0,11 

µускладнена(аі) 0,11 1 0,11 

µскладна(аі) 0,11 0,55 1 

 

Щоб отримати реальні вагомості функцій належності лінгвістичних 

змінних Q «якість художнього представлення» та V «якість технічного 

представлення», підставимо значення визначених термів «низька», «середня», 

«висока» з таблиць 4.17-4.22 у нечіткі логічні рівняння. Слід зазначити, що 

функції належності лінгвістичних змінних розраховані на основі представлених 

експертами початкових значень лінгвістичних змінних. 
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Для обчислення лінгвістичних змінних Q слід взяти значення відповідних 

термів з таблиць 4.17-4.22 у нечіткі логічні рівняння та отримаємо: 

–  для терму «низька» 

µнизька(Q) = 0,77 1˄ 0˄,55  ˄1 0˄,77 0˄,55 = 0,55 

–  для терму «середня» 

µcередня(Q) = 0,77 0˄,77 1˄ 1˄ 1˄ 0˄,55 = 0,77 

–  для терму «висока» 

µвисока(Q) = 0,77 0˄,66 1˄ 1˄ 1˄ 0˄,66 = 0,66. 

Відповідно, функції належності для лінгвістичної змінної V можна 

представити наступним чином: 

–  для терму «низька» 

µнизька(V) = 0,77 0˄,77 0˄,66 0˄,77 1˄ 0˄,66 = 0,66 

–  для терму «середня» 

µсередня(V) = 0,77 0˄,77 0˄,55 0˄,77 0˄,77 1˄ = 0,77 

–  для терму «висока» 

µвисока(V) = 0,33 0˄,45 1˄ 0˄,33 1˄ 0˄,66 = 0,45. 

Отримавши значення функцій належності лінгвістичних змінних нижчого 

рівня та взявши за основу формули наведені вище, приступаємо до розрахунку 

функції належності лінгвістичної змінної найвищого рівня G «якість 

візуалізації даних у інфографіці» відповідно до прийнятих термів «низька», 

«середня», «висока». 

Отже отримаємо наступні значення: 

–  для терму «низька» 

µнизька(G) = 0,55 0˄,66  ˄0,55 0˄,77 = 0,55 

–  для терму «середня» 

µсередня(G) = 0,77 0˄,66  ˄0,77 0˄,77 = 0,77 

–  для терму «висока» 

µвисока(G) = 0,66 0˄,77  ˄0,66 0˄,45 = 0,66. 

Завершальним етапом розрахунків за даною методикою, а саме 

використовуючи дефазифікацію нечітких множин (4.16) та методу центру мас 
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виконуємо розрахунок показників рівня прогнозованої якості реалізації процесу 

візуалізації даних у інфографіці [116, 119, 120, 139], згідно чого отримаємо: 

,
1

1

1

1

n

i
i

n

i
i

G

G
n

GG
iG

G                                         (4.17) 

де GG,  – мінімальне та максимальне значення показників рівня якості 

візуалізації даних у інфографіки; n – кількість заданих нечітких термів (в 

нашому випадку 3). 

Значення інших змінних присутніх у виразі (4.23) приймаємо 

наступними: µ1(G) = µнизька(G); µ2(G) = µсередня(G); µ3(G) = µвисока(G); GG,  – 

значення нижньої та верхньої меж для лінгвістичної змінної G і приймаємо 

рівними відповідно –G  = 5%, G  = 100%. Обчислення показників 

прогнозованого рівня якості процесу візуалізації даних у інфографіці 

здійснюємо у трьох точках інтервалу – 5, 55, 100% та отримуємо наступне 

числове значення:  

%5,52
66,077,055,0

66,010077,05555,05
G  

 

4.4. Структурно-функціональна модель інформаційної технології 

формування якості реалізації дистанційного навчання з використанням 

інфографіки 

Беручи за основу проведені вище дослідження переходимо до розробки 

структурно-функціональної моделі інформаційної технології формування 

якості вибору платформи для реалізації дистанційного навчання, тобто, 

опишемо основні кроки реалізації даної інформаційної платформи. 

Крок 1. Формування основ по визначенню стану та можливостей 

запровадження дистанційної форми навчання: 

– аналіз сучасного стану дистанційної освіти в Україні та за рубежем; 

– дослідження форм дистанційної форми навчання; 
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– з’ясування передумов підготовки викладацького персоналу та 

психологічних аспектів функціонування дистанційного навчання; 

Крок 2. Створення моделі та вибір факторів впливу на процес реалізації 

дистанційної форми навчання: 

– аналіз та порівняння характеристик платформ дистанційної форми 

навчання; 

– виокремлення факторів впливу на процес реалізації дистанційної форми 

навчання; 

– побудова моделі факторів впливу на процес реалізації дистанційної 

форми навчання використовуючи логіку предикатів з побудовою семантичних 

зв’язків між даними факторами; 

– визначення вагових значень виокремлених факторів методом ієрархій, а 

також пріоритетності між факторами шляхом побудови та обчислень бінарної 

матриці залежності та матриці досяжності; 

– аналіз отриманих результатів використання методу ієрархій; 

– проведення оптимізації отриманої моделі факторів впливу на процес 

реалізації дистанційної форми навчання використовуючи метод попарних 

порівнянь, основою якого є порівняння між собою двох факторів та надання 

одному з них переваги над іншим використовуючи шкалу відносної важливості 

об’єктів за Сааті. Побудова оптимізованої багаторівневої моделі факторів 

впливу на досліджуваний процес. 

Крок 3. Створення моделі та вибір факторів впливу на процес візуалізації 

даних у дистанційному навчанні: 

– аналіз та порівняння характеристика форм візуалізації даних в 

інфографіці; 

– виокремлення факторів впливу на процес візуалізації даних; 

– побудова моделі факторів впливу на процес візуалізації та 

представленні даних в інфографіці, реалізовано ієрархічні дерева із зв’язками 

між факторами обох типів; 
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– визначення пріоритетності впливу між факторами використовуючи 

метод аналізу ієрархій шляхом побудови та обчислень бінарної матриці 

залежності та матриці досяжності; 

– розрахунок вагових значень факторів використовуючи метод 

ранжування та побудова багаторівневої моделі; 

– порівняльний аналіз результатів представлених методів ранжування та 

аналізу ієрархій та визначення кращого; 

– оптимізація отриманої моделі факторів забезпечення якості візуалізації 

даних в інфографіці використовуючи метод попарних порівнянь факторів між 

собою та надання переваги тому чи іншому шляхом використання відносної 

шкали важливості за Сааті. Побудова оптимізованої багаторівневої моделі 

факторів впливу на процес візуалізації даних; 

– формування альтернатив для багатофакторного вибору варіантів 

дизайну інфографіки. 

Крок 4. Прогнозування якості планування книжкових видань  

– основи нечіткої логіки для формування якості процесів, а саме 

реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації даних; 

– синтез моделей формування інтегрального показника якості процесів. 

Визначення терм-множин значень лінгвістичних змінних; 

– розрахунок функцій належності виокремлених лінгвістичних змінних. 

Розрахунок числових значень функцій належності для відповідного терму, 

виконання нормування функцій належності для термів; 

– використання нечіткої бази знань й системи нечітких логічних рішень 

розглянутих процесів. Отримання значень функцій належності для відповідної 

множини термів; 

– проведення дефазифікації та розрахунок нечітких логічних рівнянь для 

відповідних термів; 

– використання методу центру мас для розрахунків кількісних показників 

прогнозованої якості реалізації розглянутих процесів. 
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Беручи за основу та виконуючи розглянуті кроки реалізуємо модель 

інформаційної технології реалізації дистанційного навчання з використанням 

інфографіки (рис. 4.6). 

 

4.5. Особливості реалізації результатів проходження тесту в 

дистанційному навчальному курсі за допомогою інфографіки  

З наведених вище досліджень можемо зробити наступні висновки, що 

дослідниками вирішено та описано специфіку використання інформаційних 

технологій в освітньому процесі, але залишається актуальним питання як 

найкраще пристосовувати їх до освітнього процесу у закладах вищої освіти та 

подачі інформації легкою до сприйняття. Тому, нами було запропоновано 

поєднати інформаційні технології та Інтернет-платформи з інфографікою, яка 

подає текстову та графічну інформацію у логічній послідовності, але не 

перевантажує фактами та цифрами [161]. 

Візуальна комунікація є одним з найцікавіших, потенційно корисних і 

потужних засобів навчання: будь-яке зображення саме по собі містить певний 

сенс, у ньому закладена історія, яку розповісти словами значно складніше й 

довше, оскільки ця форма комунікації частково або повністю спирається саме 

на зорове сприйняття [213]. Візуальна мова здатна поширювати знання 

ефективніше від будь-якого іншого засобу комунікації [26, 199].  

Згідно з дослідженнями, проведеними в Гарварді, від 30 до 40% осіб 

краще сприймають і запам’ятовують саме візуальні дані [192]. Вирішенню 

зазначеної проблеми сприяє використання інфографіки. Інфографіка – один із 

видів візуальної комунікації, що активно здобуває популярність і вважається 

ефективною формою передачі контенту [125]. 

В даному дослідженні проаналізовано один із можливих варіантів 

реалізації відтворення результатів проходження тесту у вигляді інфографіки в 

навчальному матеріалі створеному в платформі Moodle, а саме при 

проходженні тесту «Жарікова», який використовується в навчальному процесі 

[29]. Для реалізації даного процесу використані рекомендації та напрацювання, 
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які запропоновані при побудові структурно-функціональної моделі 

інформаційної технології реалізації дистанційної форми навчання з 

використанням інфографіки. Система управління навчанням Moodle має багато 

функцій, що полегшують процес оцінювання знань студентів. Контроль знань 

здійснюється в системі за допомогою окремого модуля, який пропонує багато 

видів тестів, надає можливість перетестування з дозволу викладача, можливість 

захисту від списування шляхом рандомізації питань в тестових завданнях, 

організації бази даних питань для використання їх у тестах. Система має 

механізми зберігання поточних оцінок кожного студента за всіма 

дистанційними курсами, встановлення шкали оцінок, напівавтоматичного 

перерахунку результатів тестування тощо. 

Для побудови тесту «Жарікова» та отримання результату проходження у 

вигляді такого елементу інфографіки як графік результату «успішності», нам 

потрібно здійснити певні кроки.  

Крок 1. Створюємо порожній курс в Moodle 

Не можна просто відкрити Moodle і зібрати тест. Спершу доведеться 

створити курс, прописати назву і тільки потім сюди можна додати перевірочні 

завдання. Сам тест, який взятий за основу, складається з 10 запитань (а, б, в, г, 

д, е, ж, з, і, к) та форми для введення результатів. На підставі введених 

результатів будується графік. Процес реалізацію даного процесу відбувається 

за допомогою мов програмування HTML та JavaScript. 

Крок 2. Додаємо і налаштовуємо тест «Визначення рівня керівника на 

основі тесту «Жарікова»». 

Для цього натисніть Перейти до курсу → Додати елементи або ресурс. 

На екрані з’явиться меню інструментів Moodle. У розділі Елементи обміну, 

вибираємо «тест». 

Спершу вказуємо назву тесту і заповнюємо опис (рис. 4.7). Важливо 

також правильно виставити ряд налаштувань: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97
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Рис. 4.7. Задавання основних параметрів нового тесту 

Інше залишимо за замовчуванням. Нажимаємо Зберегти і показати. 

Система відправить нас на нову сторінку (рис. 4.8): 

 

Рис. 4.8. Діалогове вікно налаштування тесту 

Обираємо Редагувати тест. Наступний етап - додати завдання. 

Крок 3. Збираємо завдання для тесту і заповнюємо тестовий блок 

У платформа Moodle надає можливість використовувати 15 типів питань 

для точної перевірки знань. 

Обираємо тип питання «Множинний вибір». 
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Щоб додати завдання на множинний вибір, натисніть Додати → Нове 

запитання → Множинний вибір → Додати. 

Прописуємо назву, текст питання і варіанти відповідей з шаблону. 

У завданні на множинний вибір може бути один або кілька правильних 

варіантів відповіді. У нашому прикладі тільки кілька правильних варіантів 

відповіді. Так і вкажемо в налаштуваннях.  

Вказуємо назву питання, та вводимо текст питання. Тепер виберемо 

варіанти відповідей і виставимо для них відповідні  оцінки у відсотках (рис. 

4.9).  

Відповідно: 

1. Завжди – 100% 

2. Часто – 80% 

3. Інколи – 60% 

4. Рідко – 40% 

5. Ніколи – 20% 

 

 

Рис. 4.9. Варіанти відповідей 

Інші налаштування залишимо за замовчуванням, натисніть Зберегти. 

Готове завдання виглядає наступним чином (рис. 4.10): 
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Рис. 4.10. Приклад готового завдання 

Створюємо 10 тестових блоків (а, б, в, г, д, е, ж, з, і,к) по 5 питань. 

Крок 4. Створення форми для введення даних з тестових блоків 

Тепер нам потрібно створити завдання з формою для введення даних 

результатів студента. 

Для цього натисніть  

Перейти до курсу → Додати елементи або ресурс→Завдання 

Вказуємо назву та текст завдання. В колонці «Основний зміст» вибираємо 

«</>» (вставити код), та вставляємо наш написаний код HTML з вставкою 

JavaScript (рис. 4.11); 

 

Рис. 4.11. Налаштування параметрів завдання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97
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Вказуємо назву та текст завдання. В колонці «Основний зміст» вибираємо 

«</>» (вставити код), та вставляємо написаний код мовою програмування 

HTML з вставкою коду написаного на JavaScript (див. Додаток К): 

 

Рис. 4.12. Форма внесення даних 

Зберігаємо наше завдання. Отже наше завдання складається з 10 форм для 

введення результатів відповідно до блоків наших тестів, та кнопки 

«Відправити» та «Очистити», та систему координат. Загальний вигляд нашого 

завдання можна побачити на рисунку 4.12. 

Після введення балів за тести ми побачимо графік «результатів» студента 

на системі координат (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Графік «успішності» відносно введених даних 
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Висновки до розділу 4  

1. В даному розділі сформовані лінгвістичні змінні для процесу 

дослідження платформ реалізації дистанційного навчання та художньо-

технічного представлення даних в інфографіці.  

2. Подано таблицю з лінгвістичними змінними їх позначеннями, 

рекомендованими межами значень універсальних терм-множин та з 

лінгвістичними термами процесу дослідження платформ реалізації 

дистанційного навчання і процесу візуалізації даних в інфографіці.  

3. Побудовано моделі формування інтегральних показників якості 

описаних вище процесів, за допомогою яких можна відтворити багаторівневу 

ієрархію з поступовим отриманням якості від найнижчого рівня до найвищого. 

Отримані моделі містять підпорядковані моделі якості та відображають логіку 

формування якості процесів з виокремленими лінгвістичними змінними, в свою 

чергу, вони виступають основою для обчислення інтегральних показників 

якості.  

4. Проведено розрахунки та реалізовано функції належності 

лінгвістичних змінних з умовою досягнення максимального значення функцій, 

які описують рівень якості організаційного та художньо-технічного 

представлення даних в інфографіці. Реалізація цього здійснена за допомогою 

побудови матриць, отримання числових значень функцій належності для 

певного терму та виконання нормування функцій належності для відповідних 

термів лінгвістичних змінних. Отримані в результаті розрахунків нормовані 

дані представлено у вигляді графіків розрахованих функцій належності.  

5. Запропоновано використати нечітку базу знань, що дозволило 

побудувати залежності між фізично розділеними величинами під час виконання 

процесів реалізації дистанційного навчання та художньо-технічного 

представлення даних за допомогою інфографіки. В результаті чого було 

сформовано матриці знань для виокремлених лінгвістичних змінних. Проведені 

розрахунки та представлено системи нечітких логічних рівнянь призначених 



167 
 

для визначення процедури отримання вагомостей функцій належності для 

множини лінгвістичних термів інтегрального показника якості розглянутого 

процесу. 

6. Виконано дефазифікацію для розглянутих процесів з використанням 

пронормованих значень функцій належності у трьох точках поділу 

універсальної множини А для всіх лінгвістичних змінних. Використовуючи 

метод центру мас проведені розрахунки для отримання кількісних показників 

рівня прогнозованої якості реалізації процесів. Отримано наступні числові 

значення рівнів якості реалізації дистанційного навчання – N= 67,4% та процесу 

візуалізації даних в інфографіці (художньо-технічного представлення) – 

G = 52,5%, при максимальному значенні 100%. 

7. Запропоновано структурно-функціональну модель інформаційної 

технології формування якості реалізації дистанційного навчання з 

використанням інфографіки, яка дозволяє врахувати оптимальні та 

альтернативні варіанти реалізації досліджуваних процесів, а також нечіткі 

підсистеми прогностичного оцінювання якості реалізації процесу 

дистанційного навчання з використанням інфографіки. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальне науково-прикладне завдання 

розроблення моделі інформаційної технології реалізації дистанційного 

навчання з використанням інфографіки на підставі виокремлення і дослідження 

факторів впливу на вказаний процес та прогностичного оцінювання якості 

засобами нечіткої логіки. 

В дисертації отримано такі результати: 

1. Наведено порівняльну інформацію про розвиток дистанційної форми 

навчання як за кордоном, так і в Україні. 

2. Описано та охарактеризовано найбільш поширені форми та методики 

ведення дистанційного навчання. 

3. Здійснено ранжування факторів впливу та розроблено багаторівневі 

моделі вагових значень виокремлених факторів та побудовано моделі 

пріоритетного впливу на якість досліджуваних процесів. 

4. Виконано оптимізацію моделей факторів з використанням методу 

попарних порівнянь за допустимими межами критеріїв досліджуваних 

процесів: реалізації дистанційного навчання при порівняльному дослідженні 

платформ – λmax = 8,47, IU = 0,06 та подання візуалізації даних в інфографіці – 

λmax = 6,2, IU = 0,04. Проведено порівняльний аналіз результатів представлених 

методів ранжування та аналізу ієрархій та визначення кращого. 

5. Запроектовано та розраховано альтернативні варіанти реалізації 

досліджуваного процесу подання візуалізації даних в інфографіці. Найбільшу 

перевагу отримав проект В, який був орієнтований на шрифтове та графічне 

оформлення інфографіки та відповідно має B = 0,578 порівняно з іншими 

варіантами А = 0,236 (орієнтований на графічне оформлення з малим об’ємом 

тесту) та С = 0,184 (орієнтований виключно на графічне оформлення). 

6. Побудовано матриці попарних порівнянь рангів факторів для термів у 

точках поділу універсальних терм-множин, згідно з якими отримано нормовані 
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значення функцій належності лінгвістичних змінних процесів. Здійснено 

графічне відображення розрахованих функцій належності.  

7. Запроектовано нечіткі бази знань та сформовано нечіткі матриці знань 

для відповідних лінгвістичних змінних. Побудовано системи нечітких логічних 

рівнянь, які визначають процедури отримання функцій належності для 

множини лінгвістичних термів.  

8. Використовуючи метод центру мас, виконано дефазифікацію нечітких 

множин та розраховано кількісні показники рівня прогнозованої якості 

розглянутих процесів. Отримано наступні числові значення рівнів якості 

реалізації дистанційного навчання – N = 67,4% та процесу візуалізації даних в 

інфографіці (художньо-технічного представлення) – G = 52,5%. 

9. Розроблено структурно-функціональну модель інформаційної 

технології формування якості реалізації дистанційної форми навчання з 

використанням інфографіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Андрєєв О.О. і ін. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного 

навчання. /Андрєєв О. О. Бугайчук К. Л., Каліненко Н. О., Колгатін О. Г., 

Кухаренко В. М., Люлькун Н .А, Ляхоцька Л. Л,. Сиротенко Н. Г, 

Твердохлєбова Н. Є. ХНАДУ, Харків: «Міськдрук», 2013. 212 с. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23642/3/ 

Andrieiev_Pedahohichni_aspekty_2013.PDF (дата звернення: 20.03 2019). 

2. Алєксєєв О. М. Теоретичні і методичні основи застосування 

технологій дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної 

підготовки студентів машинобудівних спеціальностей. Автореферат дисертації 

на здобуттянауковогоступеня доктора педагогічних наук. Київ. 2012. 40 с. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/(дата звернення: 20.03 2019). 

3. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. 

Учебное пособие. 2-е издание исправленное и дополненное. Харьков, ХНАГХ, 

2009. 292 с. 

4. Бартіш М. Я. Дослідженняоперацій. Частина 3. Ухваленнярішень і 

теоріяігор / М. Я. Бартіш, І. М. Дудзяний. Львів :Видавничий центр ЛНУ 

іменіІвана Франка, 2009. 278 с. 

5. Батаев А.В. Обзор технологий электронного обучения в инженерно-

экономическом образовании. Молодой ученый. 2015. № 16 (96). С. 272–275. 

URL: https://moluch.ru/archive/96/21543/(дата звернення: 20.03 2019). 

6. Батаев А. В. Обзор рынка систем дистанционного обучения в 

России и мире. Молодой ученый. 2015. № 17 (97). С. 433-436. URL: 

https://moluch.ru/archive/97/21748(дата звернення: 20.03 2019). 

7. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения 

Moodle. Учебно-методическое пособие. СПб., 2007. 108 с. 

8. Биков В. Ю. Дистанційна освіта: актуальність, особливості і 

принципи побудови, шляхи розвитку та сфера застосування. // Інформаційне 

забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: 

Колективна монографія. К.: Атіка, 2005. 252 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23642/3/%20Andrieiev_Pedahohichni_aspekty_2013.PDF
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23642/3/%20Andrieiev_Pedahohichni_aspekty_2013.PDF
https://lib.iitta.gov.ua/
https://moluch.ru/archive/96/21543/
https://moluch.ru/%20archive/97/21748


171 
 

9. Биков В.Ю, Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес: 

Навчальний посібник. За ред. К.: Міленіум, 2005. 112 c. 

10. Биков В.Ю. Наукове забезпечення дистанційної професійної освіти: 

проблеми та напрямки досліджень. Професійна освіта: педагогіка і психологія. 

За ред.: І. Зазюна, Н. Ничкало, Т. Левовицького, І. Вільш. Україно-польський 

журнал. Видання ІІ. Видавництво: ЗАТ ―ВІПОЛ‖, Київ-Ченстохова. 2000. С. 93-

116. 

11. Біляй Ю. П. Методична система підготовк имайбутніх учителів 

математики та інформатики до використання технологій дистанційного 

навчання. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. Київ. 2018. 256 с. URL: https://npu.edu.ua/images/file/vidil(дата звернення: 

20.03.2019). 

12. Богданова І. М. Педагогічнаінноватика: Навчальний посібник. 

Одеса: ТЕС, 2000. 148с. 

13. Богомолов А.В. Обзор бесплатных систем управления обучением. 

Educational Technology & Society. 10 (3). 2007. URL: http://www.obzor-besplatn-

h-sistem-upravleniya-obucheniem.pdf (дата звернення: 20.03.2019). 

14. Борисов А. Н., Крумберг О. А., Федоров И. П. Принятие решений 

на основе нечетких моделей: примеры использования. Рига, 1990. 184 с. 

15. Бугайчук К. Навчання на основікомпетенції (інфографіка). 

URL:http://e-lpro.blogspot.com/2014/08/blog-post.html (дата звернення:. 

14.12.2017). 

16. Валуйський В. М. Порівняльнийаналіз платформ 

підтримкидистанційногонавчання. URL: http://uiite.kpi.ua /ua/about-uiite /public 

/singlerecord.html?tx_wfqbe_pi1[id]=6 (дата звернення: 14.12.2017). 

17. Васюта С. П., Конюхов А. Д. Інтерактивна інфографіка – вид 

сучасних засобів мультимедіа. Науково-технічна конференція професорсько-

викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД: тези доповідей 

(м. Львів, 18 – 21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. С. 105. 

https://npu.edu.ua/images/file/vidil
http://www.obzor-besplatn-h-sistem-upravleniya-obucheniem.pdf/
http://www.obzor-besplatn-h-sistem-upravleniya-obucheniem.pdf/
http://e-lpro.blogspot.com/2014/08/blog-post.html


172 
 

18. Васюта С. П., Конюхов А. Д. Напрямки використання інфографіки в 

освіті. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

наукових працівників і аспірантів УАД:тези доповідей (м. Львів, 26 лютого–

1 березня 2019 р.). Львів, 2019. С. 121. 

19. Васюта С. П., Хамула О. Г. Синтез моделі факторів композиційного 

оформлення інфографіки. Поліграфія і видавнича справа. Львів: УАД. 2017. 

№ 2 (74). С. 59-65. 

20. Величко В.Ю., Камишин В.В., Стрижак О.Є. Інформаційні 

технології формування сучасних систем знань як основа інноваційного 

розвитку освіти. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної 

конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» 08–09 

грудня 2010 року в м. Київ. ІОД. 2010. 168 с. 

21. Використання системи електронного навчання MOODLE для 

контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний 

посібник /Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. 

Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. Черкаси: МакЛаут, 2010. 200 с.  

22. Відкрився новий центр дистанційного навчання. Знання Онлайн. 

URL: http://www.buki.com.ua(дата звернення:14.12.2017). 

23. Вишнівський В. В. Організація дистанційного навчання. Створення 

електронних навчальних курсів та електронних тестів: навч. посібник/ В. В. 

Вишнівський, М. П. Гніденко, Г. І. Гайдур, О. О. Ільїн. Київ: ДУТ, 2014. 140 с. 

24. Відкрита освіта: новітні технології у навчальному процесі та 

освітньому менеджменті як засіб інтенсифікації розвитку освітньо-наукової 

системи України. Аналітична записка Національний інститут стратегічних 

досліджень: Гуманітарний розвиток, 2012. URL: 

http://www.niss.gov.ua/articles/721/. 

25. Внедрение ПО. IBM Lotus Learning Management System. URL: 

http://www.interface.ru/home.asp?artId=6113(датазвернення:14.12.2017). 

http://www.buki.com.ua/
http://www.niss.gov.ua/articles/721/
http://www.interface.ru/home.asp?artId=6113


173 
 

26. Вовк О. В., Черемський Р. А. Інфографіка як ефективний засіб 

навчання. Системи обробки інформації, випуск №4 (150). 2017, Харків. C. 199-

205. 

27. Гавриш І. В. Інноваційні освітні проекти –кроки до світових 

стандартів освіти (науково-педагогічний проект Інтелект України) / І. Гавриш, 

С. Кириленко // Ріднашкола, №10, 2013, – С. 3-8. 

28. Герасименко І. В. Методика використання технологій 

дистанційного навчання в підготовці бакалаврів комп’ютерних наук. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 

Черкаси. 2014. 302 с. URL: http://www.disslib.org/metodyka-vykorystannja-

tekhnolohiy-dystantsiynoho-navchannja-v-pidhotovtsi-bakalavriv.html(дата 

звернення:14.12.2017). 

29. Гірняк О. М. Основи менеджменту./ О.М. Гірняк, П. П. 

Лазановський / Практикум для студентівУкраїнської академії друкарства. Л: 

Укр-ка акд. друкарства, 1996, 72 с. 

30. Гладир А. І., Зачепа Н. В., Мотруніч О. О. Системи дистанційного 

навчання – огляд програмних платформ. URL:https://corp.kaltura.com/wp-

content/uploads/2019/07/The_State_of_Video_in_Education_2019-1.pdf (дата 

звернення: 14.12.2017). 

31. Гнєдкова О. О. Педагогічні умови формування контролю фахових 

знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання. 

Дисертація здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Херсон. 

2017. 294 с. URL: https://www.google.com/search?q= (дата звернення: 

14.12.2017). 

32. Готская И.Б., Жучков В.М.. Кораблев А.В. Аналитическая записка 

«Выбор системы дистанционного обучения». 2011. URL: http://ra-

kurs.spb.ru/2/0/2/1/?id=13. (дата звернення: 14.12.2017). 

33. Гудима О. В. Інфографіка: навчальний посібник. Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т., 2017. 107 с. 

http://www.disslib.org/metodyka-vykorystannja-tekhnolohiy-dystantsiynoho-navchannja-v-pidhotovtsi-bakalavriv.html
http://www.disslib.org/metodyka-vykorystannja-tekhnolohiy-dystantsiynoho-navchannja-v-pidhotovtsi-bakalavriv.html
https://corp.kaltura.com/wp-content/uploads/2019/07/The_State_of_Video_in_Education_2019-1.pdf
https://corp.kaltura.com/wp-content/uploads/2019/07/The_State_of_Video_in_Education_2019-1.pdf
https://www.google.com/search?q=


174 
 

34. Гуржій А. М. Інформаційні технології в освіті / А. М. Гуржій // 

Проблемиосвіти: наук.-метод. зб.К. : ІЗМН, 1998. Вип. ІІ. С. 5–11. 

35.  Демида Б., Сагайдак С., Копил І. Системи дистанційного навчання: 

огляд,  аналіз,  вибір. Вісник Національного університету "Львівська 

політехніка". Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 2011. № 694. – С. 

98−107. URL:http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/handle/ntb/10662 (дата звернення: 

14.12.2017). 

36. Джеджула О. М. Культура педагогічного спілкування в умовах 

дистанційного навчання. Всеукраїн. (з іноземноюучастю) наук.-практ. веб-

конф. «Актуальні проблеми розвитку освіти в Україні», 15 трав. 2020 р. 

Херсон, 2020. 2 с. 

37. Дистанционное обучение в реальном времени. URL: 

http://www.livecycle.ru/product/connect/element.php?IBLOCK_ID=4&sID=12&EL

EMENT_ID=42(дата звернення: 14.12.2017). 

38. Дистанційне навчання: психологічні засади: монографія/ [М.Л. 

Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдактаін.]; заред. М.Л. Смульсон. 

Кіровоград:Імекс-ЛТД, 2012. 240 с 

39. Дистанційне навчання у ВНЗ України. Сучасний стан/Г.М. Кравцов, 

М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Ялта : РВВ 

КГУ, 2013. Вип. 41. С. 143-147. http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1585 

(дата звернення:14.12.2017). 

40. Дистанційна освіта. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-

osvita/distancijna-osvita (дата звернення: 15.04.2020). 

41. Довгялло О. М. Телекомунікації для дистанційного навчання: 

використання інтерактивнихзасобів у навчальних програмах / О. М. Довгялло, 

А. Я. Мушак // Управляющие системы и машины. 1998. № 4. С. 32-39. 

42. Дубовий З. С. Формування самостійності майбутніх учителів 

музики у процесі дистанційного навчання. Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. КривийРіг. 2019. 260 с. URL: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/handle/ntb/10662
http://www.livecycle.ru/product/connect/element.php?IBLOCK_ID=4&sID=12&ELEMENT_ID=42
http://www.livecycle.ru/product/connect/element.php?IBLOCK_ID=4&sID=12&ELEMENT_ID=42
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1585
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita


175 
 

https://old.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.08/dis_Dobovyi.pdf. 

(дата звернення: 15.04.2020). 

43. Жевакіна  Н. В. Педагогічні умови організації дистанційного 

навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університеті: 

автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Жевакіна. Луганськ, 2009.20 с. 

44. Желнова Е. В. 8 этапов смешанного обучения (обзор статьи Д. 

Пейнтер «MissedSteps». URL:http://www.obs.ru/ interest/publ/?thread=57 

(датазвернення: 14.12.2017). 

45. Жужжалов В. Е. Совершенствование содержания обучения 

программированию на основе интеграции парадигм программирования: 

автореферат дис. док.пед. наук. М., 2004. 

46. Заде Л. Роль мягких вычислений и нечеткой логики в понимании, 

конструировании и развитии информационных интеллектуальных систем. 

Новости искусственного интеллекта. Москва, 2001. № 2–3. С. 7-11. 

47. Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение 

к принятию приближенных решений. Москва: Мир, 1976. 165 с. 

48. Значенко О.П. Формування інформаційної культури майбутніх 

учителів гуманітарних дисциплін: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. ПДПУ імені 

В.Г. Короленка. Полтава, 2004. 228 с. URL:http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/ 

archive/2018/61/part_1/23.pdf (датазвернення:15.04.2020). 

49. Исследование рынка технологий дистанционного обучения в 

СНГ.URL:http://www.ubo.ru/pdf_files/smart/technology_e_learning_p1/lms%20lcm

s.pdf (датазвернення:15.04.2020). 

50. Іващенко М.В., Бикова Т.Б. Особливості використання елементів 

змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах 

вищої освіти. Фізико-математичнаосвіта. 2018. Випуск 1(15). С. 221-226. URL: 

https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/ (дата звернення: 15.04.2020). 

51. Ігнатьєва А.І. Удосконалення дистанційного навчання студентів в 

системі безперервної освіти. Фізико-математичнаосвіта: науковий журнал. 

https://old.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.08/dis_Dobovyi.pdf
http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/%20archive/2018/61/part_1/23.pdf
http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/%20archive/2018/61/part_1/23.pdf
http://www.ubo.ru/pdf_files/smart/technology_e_learning_p1/lms%20lcms.pdf
http://www.ubo.ru/pdf_files/smart/technology_e_learning_p1/lms%20lcms.pdf
http://www.ubo.ru/pdf_files/smart/technology_e_learning_p1/lms%20lcms.pdf


176 
 

2017. Випуск 1(11). С. 52-55. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe?(дата звернення: 15.05.2019). 

52. Інтегрований курс соціально-педагогічноїтеорії і практики: 

Навчальний посібник /Біла О.О., Богданова І.М., Курлянд З.Н., Паскаль О.В., 

Чекан Ю.М. – Одеса: Пальміра, 2005. – 538 с. 

53. Інфографіка. URL:https://infoanalyze.blogspot.com/2010/06/blog-

post.html. (дата звернення: 15.05.2019). 

54. Історіястановлення ДО в Україні. URL:http://www.osvita.org.ua/ 

distance/ukraine/ (датазвернення: 15.05.2019). 

55. Каланова Ш.М., Омирбаев С.М. О Введении кредитной технологии 

в вузах Республики Казахстан // Проблемы введения системы зачетных единиц 

в высшем профессиональном образовании: Материалы к Всероссийскому 

совещанию 23 апреля 2003 года, г. Москва / Под ред. В.Н. Чистохвалова. М.: 

Изд-во РУДН, 2003. 100 с. 

56. Кіріленко О. Г. Педагогічні умови підготовки викладачів вищих 

технічних навчальних закладів до організації дистанційного навчання. 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. Харків. 2008. 22 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis(дата звернення: 15.05.2019). 

57.  Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні 

технології у педагогічній діяльності :навч.-метод. посіб. / Т.І. Коваль. К. : Вид. 

центр НЛУ, 2009. –380 с. 

58. Колос К.Р. Система MOODL як засіб розвитку предметних 

компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної 

освіти. Автореферат на здобуттянауковогоступеня кандидата педагогічних 

наук. Київ. 2011.21 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/354/(дата звернення: 

15.05.2019). 

59. Концепція розвитку технологій дистанційного навчання в Україні 

URL:https://buklib.net/books/24385/(дата звернення: 15.05.2019). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/%20cgiirbis_64.exe?
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/%20cgiirbis_64.exe?
https://infoanalyze.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
https://infoanalyze.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
http://www.osvita.org.ua/%20distance/ukraine/
http://www.osvita.org.ua/%20distance/ukraine/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
https://lib.iitta.gov.ua/354/
https://buklib.net/books/24385/


177 
 

60. Конюхов А. Д.,Хамула О. Г. Аналіз програмних засобів створення 

контенту для потреб дистанційної освіти в Україні. Науково-технічна 

конференція професорсько-викладацького складу наукових працівників і 

аспірантів: тези доповідей  (м. Львів, 14-17 лютого 2017 р.). Львів, 2017. С.148. 

61. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Особливості організації навчального 

процесу за дистанційною формою навчання. III Міжнароднанауково-

технічнаконференція «Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» (PMW-

2018):матеріали (м. Львів, 17-19 жовтня 2018 р.). Львів, 2018. С.344-346. 

62. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Дослідження еволюції засобів та 

середовищ дистанційної освіти. XXVIII Міжнародна науково-практична 

конференція з проблем видавничо-поліграфічноїгалузі:тези доповідей (м. Київ, 8 

квітня 2019 р.). Київ, 2019. С.35-37. 

63. Короткий екскурс в історію дистанційного навчання. URL: 

http://www.info-library.com.ua/books-text-4092.html/ (датазвернення: 15.05.2019). 

64. Косенок С. М. Дистанційне навчання в розвитку регіональної 

системи неперервного навчання: автореферат доктора педагогічних наук. 

Сургут, 2007. 50 с.  

65. Крам Р. Инфографика. Визуальное представление данных / Крам Р; 

пер. с. англ. О. Сивченко. СПб.:Питер, 2015. 384 с. 

66. Кречман Д.Л. Elearning 3000 – организация дистанционного 

образования. URL: http://www.ict.edu.ru/vconf/files/9218.pdf(дата звернення: 

15.05.2019). 

67. Кривцова О.П., Дмитрієнко О.О. Можливості викладання курсу 

«Статистична обробка даних» з використанням засобів системи Moodle. 

Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 2(16). С. 63-66. URL: https://fmo-

journal.fizmatsspu.sumy.ua/ (дата звернення:15.05.2019). 

68. Кузьмінський А. І.  Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник/ 

А. І. Кузьмінський. К.: Знання, 2005. 486 c. 

69. Кухаренко В. М. Про систему дистанційного навчання у відкритому 

дистанційному курсі. Інформаційні технології в освіті. 2012. Вип.11. С. 32-42. 

http://www.info-library.com.ua/books-text-4092.html/
http://www.ict.edu.ru/vconf/files/9218.pdf
https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/
https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/


178 
 

70. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне 

навчання. Умови застосування. Дистанційний курс. За ред. Кухаренко В.М. 

Харків: Торсінг, 2001. 320 с. 

71. Кушнірук А. В. Використання платформ для управління 

електронним навчанням у закладах загальної середньої освіти. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/332990393_use_learning_management_sys

tem_in_basic_secondary_education(датазвернення:15.05.2019). 

72. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій 

навчання загально інженерних дисциплін :монографія / М. І. Лазарев. Х.: Вид-

во НФаУ, 2003, 356с. 

73. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и 

fuzzyTECH / А. В. Леоненков. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 736 с. 

74. Лобода Ю. Г. Електронні засоби навчання: структура, зміст, 

класифікація. Інформаційні технології і засоби навчання. 2012. No2 

(28).URL:http://www.journal.iitta.gov.ua (дата звернення:15.05.2019). 

75. Лопатина К.Е., Беленкова И.В. Возможности системы управления 

курсами Мoodle для высших учебных заведений. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-sistemy-upravleniya-kursami-

moodle-dlya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy. (дата звернення:15.05.2019). 

76. Лукашенко І. М., Луценко О.Л. Психологічні аспекти навчання у 

віртуальному середовищі. URL: https://arki.group/ua/publications/psychological-

aspects-of-learning-in-the-virtual-environment/. (дата звернення:15.05.2019). 

77. Лямець В. И. Системный анализ. Вступительный курс. В. И. 

Лямець, А. Д. Тевяшев.  2-е изд., переработ. та допол., Х.: ХНУРЕ, 2004.  448 с. 

78. Малиновська О. Л., Масон С. Р., Чаплик О. А. Деякі історичні та 

теоретичні аспекти дистанційного навчання. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/deyaki-istorichni-ta-teoretichni-aspekti-

distantsiynogo-navchannya/viewer (дата звернення:15.05.2019). 

79. Мардаровський Д. Інфографіка в дистанційному навчанні. 

URL:https://el-blog.ru/learning-infographic/ (дата звернення:. 14.12.2017). 

https://www.researchgate.net/publication/332990393_use_learning_management_system_in_basic_secondary_education
https://www.researchgate.net/publication/332990393_use_learning_management_system_in_basic_secondary_education
http://www.journal.iitta.gov.ua/
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-sistemy-upravleniya-kursami-moodle-dlya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-sistemy-upravleniya-kursami-moodle-dlya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy
https://arki.group/ua/publications/psychological-aspects-of-learning-in-the-virtual-environment/
https://arki.group/ua/publications/psychological-aspects-of-learning-in-the-virtual-environment/
https://cyberleninka.ru/article/n/deyaki-istorichni-ta-teoretichni-aspekti-distantsiynogo-navchannya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/deyaki-istorichni-ta-teoretichni-aspekti-distantsiynogo-navchannya/viewer
https://el-blog.ru/learning-infographic/


179 
 

80. Маркин Е. 300 000 учащихся в единой системе дистанционного 

обучения Blackboard – это не предел! URL: http://www.internet-

com.ru/pdf/Blackboard.pdf(дата звернення: 14.12.2017). 

81. Медведева С.Н., Тутубалин П.И., Информационные технологии 

контроля и оценки знаний в системе дистанционного обучения Moodle. 2012. 

URL:http://ifets.ieee.org/russian/depository/v15_i1/html/11.htm. (дата звернення: 

14.12.2017). 

82. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в 

системі управління навчальними матеріалами MOODLE /В.М. Франчук. К.: 

НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. 58 с.  

83. Михалін Г. О. Вивчення основних елементарних функцій дійсної і 

комплексної змінної з використанням комп’ютерних засобів математики / Г. О. 

Михалін, С. Я. Деканов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Серія2 :Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. 2010. №. 9. С. 49-71. 

URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_8(дата звернення: 14.12.2017). 

84. Морзе Н. В. Підготовка менеджерів е-навчання: компетентнісний 

підхід / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова, О. Г. Кузьмінська // Інформаційні 

технології і засобинавчання. 2017. Т. 60, вип. 4. С. 220-238. 

URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_60_4_20(дата звернення: 14.12.2017). 

85. Мудрик М. С., Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Синтез моделі факторів 

композиційного оформлення веб-додатку для дистанційної освіти. Комп’ютерні 

технології друкарства. Львів, 2016. №2(36). С. 110-118. 

86. Новая учебная платформа BlackboardLearn 9.0 позволит сделать 

учебный процесс более эффективным. URL: http://www.verticalportals.ru/ 

Default.aspx?tabid=262&newsType=ArticleView&articleId=135 (дата звернення: 

14.12.2017). 

87. Обзор систем дистанционного обучения: что выбрать? 

URL:http://webinary.biz/blog/obzor-sistem-distantsionnogo-obucheniya-chto-

vybrat#close (дата звернення: 14.12.2017). 

http://www.internet-com.ru/pdf/Blackboard.pdf
http://www.internet-com.ru/pdf/Blackboard.pdf
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v15_i1/html/11.htm
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_8
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_60_4_20
http://www.verticalportals.ru/%20Default.aspx?tabid=262&newsType=ArticleView&articleId=135
http://www.verticalportals.ru/%20Default.aspx?tabid=262&newsType=ArticleView&articleId=135
http://www.verticalportals.ru/%20Default.aspx?tabid=262&newsType=ArticleView&articleId=135
http://webinary.biz/blog/obzor-sistem-distantsionnogo-obucheniya-chto-vybrat#close
http://webinary.biz/blog/obzor-sistem-distantsionnogo-obucheniya-chto-vybrat#close


180 
 

88. Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і 

дистанційне навчання в запитаннях і відповідях: наук.-метод. посіб./ 

В.В.Олійник ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. К.: «А.С.К» 2013. 312 с. 

89. Описание WebTutor. URL: http://issuu.com/akor/docs/webtutor (дата 

звернення:15.05.2019). 

90. Організація дистанційного навчання в школі. Методичні 

рекомендації. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/ 

metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-

dustanciyna%20osvita-2020.pdf (дата звернення: 15.05.2020). 

91. Осінчук О. І., Козак Р. О. Нечітка логіка як засіб формування якості 

планування книжкових видань. II Міжнародна науково-технічна конференція 

«Поліграфічні, мультимедійні та web-технології»:матеріали конференції. 

Львів, 2018. С. 49-51. 

92. Парфѐнова А.В. Оболочка дистанционного обучения Moodle как 

средство реализации системно-деятельностного подхода. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/obolochka-distantsionnogo-obucheniya-

moodle-kak-sredstvo-realizatsii-sistemno-deyatelnostnogo-podhoda (дата звернення: 

15.05.2020). 

93. Переваги та проблеми дистанційної освіти. URL:http://ab.uu.edu.ua/ 

news/perevagi_ta_problemi_VO (дата звернення:. 14.12.2017). 

94. Петрів Ю. І. Аналітичний розрахунок вагових коефіцієнтів факторів 

технологічного процесу. Науково-технічна конференція професорсько-

викладацького складу, наукових працівників і аспірантів:тези доповідей (Львів, 

4-7 лютого, 2014). Львів, 2014.  С. 124. 

95. ПилаєваТ. Історія розвитку дистанційної освіти в світі. 

URL:https://irbis-nbuv.gov.ua. cgiirbis_64 (дата звернення:.14.12.2017). 

96. Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. 

пособие для  студ.высш. пед. учеб. заведений/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, 

М. В. Моисеева; под. ред. Е. С. Полат.  М. : Академия, 2004. 416 с. 

http://issuu.com/akor/docs/webtutor
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%20metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%20metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%20metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%20metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/obolochka-distantsionnogo-obucheniya-moodle-kak-sredstvo-realizatsii-sistemno-deyatelnostnogo-podhoda
https://cyberleninka.ru/article/n/obolochka-distantsionnogo-obucheniya-moodle-kak-sredstvo-realizatsii-sistemno-deyatelnostnogo-podhoda
http://ab.uu.edu.ua/%20news/perevagi_ta_problemi_VO
http://ab.uu.edu.ua/%20news/perevagi_ta_problemi_VO
http://ab.uu.edu.ua/%20news/perevagi_ta_problemi_VO


181 
 

97. Положення про електронні освітні ресурси. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/ z1695-12#n13 (дата звернення: 14.12.2017). 

98. Про затвердження заходів щодо реалізації Програми розвитку 

системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки. Наказ МОН № 802 від 

04.12.03 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/ (дата звернення: 

15.05.2018). 

99. Про затвердження Положення про дистанційне навчання. Наказ 

МОН № 466 від 25.04.13 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/ (дата 

звернення: 15.05.2018). 

100. Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного 

навчання на 2004-2006 роки. Постанова КМУ № 1494 від 23.09.03 року. URL: 

https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/ (дата звернення: 15.05.2018). 

101. Про систему дистанційного навчання «ВіртуальнийУніверситет». 

URL: http://vu.net.ua/(дата звернення: 15.05.2018). 

102. Про створення Координаційної ради з розвитку системи 

дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки. Наказ МОН № 335 від 

26.04.04 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/ (дата звернення: 

15.05.2018). 

103. Про створенняУкраїнського центру дистанційної освіти. Наказ 

МОН № 293 від 07.07.2000 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/ (дата 

звернення: 15.05.2018). 

104. Психологічні аспекти навчання у віртуальному середовищі. URL: 

http://umanpedcollege.at.ua/new4/psikhologichna_sluzhba_pro_distancijne_navchan

nja.pdf(дата звернення: 15.05.2018). 

105. Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології 

навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів. 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. Київ. 2011. 24 с. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1602. (дата 

звернення: 15.05.2018). 

https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/
https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/
https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/
http://vu.net.ua/
https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/
https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/
http://umanpedcollege.at.ua/new4/psikhologichna_sluzhba_pro_distancijne_navchannja.pdf
http://umanpedcollege.at.ua/new4/psikhologichna_sluzhba_pro_distancijne_navchannja.pdf
http://elibrary.kdpu.edu.ua/%20handle/0564/1602


182 
 

106. Реформування і модернізація систем освітикраїнсвіту ХХІ століття: 

монографія; за ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП 

Добровольська Я. Л., 2018.343 с. 

107. Роль инфографики в e-learning. URL: http://mediumcompany. 

blogspot.com/2014/07/e-learning.html (дата звернення: 14.12.2017). 

108. Ротштейн О. П., Ларушкін Є. П., Мітюшкін Ю. І. SoftComputting в 

біотехнології: багатофакторний аналіз і діагностика: монографія. Вінниця: 

УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. 144 с.  

109. Саати Т. Принятие решений (Метод анализа иерархий). Москва: 

Радио и связь, 1993. 278 с. 

110. Саати Т., Кернс К.П. Аналитическое планирование. Организация 

систем / Саати Т., Кернс К.П. Пер. с англ. Под ред. И.А. Ушакова. М.: Радио и 

связь, 1991. 244 с. 

111. Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному 

контексті. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/svitoviy-

dosvid-rozvitku-distanciynikh-form-osviti-u. (дата звернення: 15.05.2018). 

112. Сейдаметова З. С.,Сейдаметов Г. С. Обучение облачным 

технологиям инженеров-программистов. Інформаційні технології в освіті. 

2013. Вип. 15. С. 74-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_15_10. (дата 

звернення: 15.05.2018). 

113. Семеріков С. О.,Теплицький І. О., Шокалюк С. В. Нові засоби 

дистанційного навчання інформаційних технологій математичного 

призначення. Тестування і моніторинг в освіті. 2008. №2. С. 42–50. 

114. Семеріков С. О. Теоретико-методичні основи фундаменталізації 

навчання інформативних дисциплін у вищих навчальних закладах: дис. д-ра 

пед. наук: 13.00.02. К., 2009. 536 с.http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/8200-

Teoretiko-metodichn%D1%96_osnovi_f/1.html (дата звернення: 15.05.2018). 

115. Сеньківський В. М. Модель ієрархії критеріїв якості книжкових 

видань. Наукові записки УАД. Львів, 2007. Вип. 11. С.73–80. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_15_10
http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/8200-Teoretiko-metodichn%D1%96_%20osnovi_f/1.html
http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/8200-Teoretiko-metodichn%D1%96_%20osnovi_f/1.html


183 
 

116. Сеньківський В. М., Голубник Т. С., Піх І. В. Засади нечіткої логіки 

при забезпеченні якості формування монтажних спусків. Наукові записки УАД. 

Львів, 2014. № 1-2(46-47). С. 77-83. 

117. Сеньківський В. М., Кудряшова А. В. Формування інтегрального 

показника якості реалізації процесу проектування видання. Поліграфія і 

видавнича справа.Львів,2017. № 2 (74). С. 11–18. 

118. Сеньківський В. М., Піх І. В. Математичне моделювання процесу 

ранжування факторів. Моделювання та інформаційні технології. Київ: ІПМЕ 

НАНУ, 2013. № 69. С. 142-146. 

119. Сеньківський В.М., Піх І.В., Голубник Т.С. Нечітка база знань та 

нечіткі логічні рівння у процесі реалізації множинних спусків. Наукові записки 

УАД. Львів,2014. № 3 (48). С. 111-119. 

120. Сеньківський В. М., Піх І. В., Голубник Т. С., Петрів Ю. І. 

Побудова функцій належності факторів якості формування монтажних спусків. 

Технологія і техніка друкарства. Київ, 2014. № 3(45). С. 20-29. 

121. Сеньківський В.М., Піх І.В., Дурняк Б.В., Голубник Т.С. 

Інформаційні технології формування якості книжкових видань. Монографія. 

Львів :Українська академія друкарства, 2017. – 308с. 

122. Сисоєва С. О., Осадча К. П. Системи дистанційного навчання: 

порівняльний аналіз навчальних можливостей. 2011. 

URL:http://www.academia.edu/931578. (дата звернення: 14.12.2017). 

123. Система дистанционного обучения «Прометей». URL: 

http://www.prometeus.ru/ (дата звернення: 15.05.2018). 

124. Система дистанційного навчання. Яремчук Н. А., Сікоза О. М., 

Кельберг С. М. 10.07.2009, Бюл.№ 13, 2009 р. URL: http://uapatents.com/3-42514-

sistema-distancijjnogo-navchannya.html (дата звернення: 15.05.2018). 

125. Смикиклас М. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи 

изображений / М. Смикиклас. СПб.: Питер, 2014. 152 с. 

http://www.academia.edu/931578.
http://www.prometeus.ru/
http://uapatents.com/3-42514-sistema-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/3-42514-sistema-distancijjnogo-navchannya.html


184 
 

126. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням 

системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. Херсон: Айлант, 2007. 

492 с.  

127. Смирнова-Трибульска Є. М. Теоретико-методичні основи 

формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін 

у галузі дистанційного навчання: Дисертація д-ра наук: 13.00.02 - 2008. 

128. Сорока К. О. Основитеорії систем і системного аналізу: навч. посіб. 

2-ге видання, перероблене і виправлене. Х. : Тимченко А. М., 2005. 286 с. 

129. Спосіб дистанційного навчання за Луківом Г. М. Луків Г. М. 

10.03.2010, Бюл.№ 5, 2010 р. URL: http://uapatents.com/3-48434-sistema-

distancijjnogo-navchannya.html (дата звернення: 15.05.2018). 

130. Спосіб дистанційного навчання. Мочалов О. О., Гайша О. О. 

Опубліковано: 10.05.2007. URL: http://uapatents.com/3-23180-sposib-

distancijjnogo-navchannya.html (дата звернення: 15.05.2018). 

131. Спосіб дистанційного навчання. Попов М. М., Свеженцева Л. О. 

25.11.2009, Бюл.№ 22, 2009 р. URL: http://uapatents.com/3-45899-sposib-

distancijjnogo-navchannya.html (дата звернення: 15.05.2018). 

132. Спосіб дистанційного навчання. Фомічов С. К., Лопаткін І. Є., 

Лопаткіна К. Г., Василенко О. І.  26.05.2008, Бюл.№ 10, 2008 р. URL: 

http://uapatents.com/2-32546-sposib-distancijjnogo-navchannya.html (дата 

звернення: 15.05.2018). 

133. Спосіб дистанційного навчання. Ясулайтіс В. А., Олексюк О. В. 

15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р. URL: http://uapatents.com/5-17510-sposib-

distancijjnogo-navchannya.html (дата звернення: 15.05.2018). 

134. Спосіб побудови адаптивної системи навчання. Єрмоленко О. В., 

Ковальов В. І., Лісной А. І., Серков О. А. 15.12.2004, Бюл. № 12, 2004 р. URL: 

http://uapatents.com/2-3619-sposib-pobudovi-adaptivno-sistemi-navchannya.html 

(дата звернення: 15.05.2018). 

135. Спосіб створення системи дистанційного навчання. Файнгольд О. 

В., Файнгольд С. Б. Публікація відомостей про видачу патенту: 27.05.2013, 

http://uapatents.com/3-48434-sistema-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/3-48434-sistema-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/3-23180-sposib-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/3-23180-sposib-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/3-45899-sposib-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/3-45899-sposib-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/2-32546-sposib-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/5-17510-sposib-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/5-17510-sposib-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/2-3619-sposib-pobudovi-adaptivno-sistemi-navchannya.html


185 
 

Бюл.№ 10. URL: http://uapatents.com/5-80498-sposib-stvorennya-sistemi-

distancijjnogo-navchannya.html (дата звернення: 15.05.2018). 

136. Среда дистанционной поддержки обучения. URL: 

http://www.verticalportals.ru/Default.aspx?tabid=412(дата звернення: 15.05.2018). 

137. Стефаненко П. В. Теоретичні й методичні засади дистанційноно 

навчання у вищій школі: Дис. д-ра наук: 13.00.04 К. 

2003.URL:http://www.disslib.org/teoretychni-i-metodychni-zasady-dystantsiynoho-

navchannja-u-vyshchiy-shkoli.html. (дата звернення:15.05.2018) 

138. Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у 

вищій школі: модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення 

кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава: ПУЕТ, 2013. 309 с. 

URL:http://library.kr.ua/elib/strelnikov/posibnyk-Strelnikov.pdf (дата 

звернення:15.05.2018). 

139. Сявавко М. С. Інформаційна система «Нечіткий експерт»». Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 320 с. 

140. Тархан Л. З. Педагогическая модель дидактической компетентности 

инженера-педагога. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики 

навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2008. 

Вип. 18. С. 469-475. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2008_18_101 (дата 

звернення:15.05.2018). 

141. Теорія та практика змішаного навчання: монографія/ В.М. 

Кухаренко та ін.; ред. В.М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. 

техн. ун-т. Харків: КП"Міськдрук", 2016. 284 с. 

URL:http://repository.kpi.kharkov.ua/ bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_ 

Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf (дата звернення:15.05.2018). 

142. Технології розробки дистанційного курсу: навчальний посібник 

/Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г., Рибалко О. В., Богачков Ю. М. 

за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. К.: Міленіум, 2008. 324 с. 

http://uapatents.com/5-80498-sposib-stvorennya-sistemi-distancijjnogo-navchannya.html
http://uapatents.com/5-80498-sposib-stvorennya-sistemi-distancijjnogo-navchannya.html
http://www.verticalportals.ru/Default.aspx?tabid=412
http://www.disslib.org/teoretychni-i-metodychni-zasady-dystantsiynoho-navchannja-u-vyshchiy-shkoli.html
http://www.disslib.org/teoretychni-i-metodychni-zasady-dystantsiynoho-navchannja-u-vyshchiy-shkoli.html
http://library.kr.ua/elib/strelnikov/posibnyk-Strelnikov.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2008_18_101
http://repository.kpi.kharkov.ua/%20bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_%20Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/%20bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_%20Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf


186 
 

143. Томашевський В. М., Новіков Ю. Л., Камінська П. А. Огляд 

сучасного стану систем дистанційного навчання. URL:http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_(дата звернення:15.05.2018). 

144. Трайнев В. А., Ващенко И. М., Трайнев О. В. Болонский процесс и 

развитие дистанционных педагогических технологий. М.: "Прометей" МПГУ, 

2006. 288 с. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35428472. (дата 

звернення:15.05.2018). 

145. Трайнев В. А. Развитие систем дистанционного обучения в вузах 

(обобщение опыта и учебные рекомендации): учебное пособие / В. А. Демин, В. 

А. Трайнев, О. В. Трайнев, и другие // под. общ. ред.. В. А. Трайнева. М.: 

МГИУ, 2010. 288 с.URL:http://www.vestnik-kafu.info/journal/29/1219/(дата 

звернення:15.05.2018). 

146. Трайнев В. А., Трайнев О. В. Методология построения и развития 

системы дистанционного обучения в вузе (обобщение практики и 

рекомендации). М.: "Прометей" МПГУ, 2006. 344 с. URL:http://www.vestnik-

kafu.info/journal/29/1219/ (дата звернення:15.05.2018). 

147. Триус Ю.В., Герасименко І.В., Франчук В.М. Система електронного 

навчання ВНЗ на базі Moodle: методичний посібник. Черкаси, 2012. 220 с. 

URL:https://www.vfranchuk.npu.edu.ua/images/files/statty/37_SEN_VNZ.pdf.pdf 

(дата звернення: 15.05.2018). 

148. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання 

математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи / Ю. В. Триус // 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія2 : Комп'ютерно-

орієнтовані системи навчання. 2010. №. 9. С. 16-29. 

URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_5 (дата звернення: 15.05.2018). 

149. Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні  

аспекти використання систем мобільного навчання // Науковий часопис НПУ 

імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи 

навчання:Зб. наук. праць./Педрада. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35428472
http://www.vestnik-kafu.info/journal/29/1219/
http://www.vestnik-kafu.info/journal/29/1219/
http://www.vestnik-kafu.info/journal/29/1219/
https://www.vfranchuk.npu.edu.ua/images/files/statty/37_SEN_VNZ.pdf.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_5


187 
 

№12(19). С. 53 –62.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_5 (дата 

звернення: 15.05.2018). 

150. Усков В. Л. Качество электронниого образования / В. Л. Усков, А. 

Д. Иванников, А. В. Усков. // Информационные технологии, №3.2007. С. 36-

43.URL:https://cyberleninka.ru/article/n/strimming-tehnologii-v-elektronnom-

obuchenii (дата звернення: 15.05.2018). 

151. Усков В. Л. Перспективные технологии для электронного 

образования / В. Л. Усков, А. Д. Иванников, А. В. Усков. // Информационные 

технологии, №2. 2007. С. 32-38.URL:https://cyberleninka.ru/article/n/strimming-

tehnologii-v-elektronnom-obuchenii (дата звернення: 15.05.2018). 

152. Федорчук М. В. Сутність і стан упровадження електронної освіти в 

Україні. Право і безпека. 2015. №4. С. 61–66. URL: http://dspace.univd.edu.ua/ 

xmlui/handle/123456789/705 (дата звернення: 15.05.2018). 

153. Фигурин В. А., Оболонкин О. О. Теория вероятностей и 

математическая статистика. Учебн. пособие. Мн.: ООО «Новое знание». 2000. 

208с.URL:https://www.azstat.org/Kitweb/zipfiles/11654.pdf (дата звернення: 

15.05.2019). 

154. Хамула О. Г., Васюта С. П., Яців М.Р. Построение математической 

модели иерархии критериев влияния на качество восприятия информации в 

электронных изданиях для детей с нарушениями зрения. Интернет–журнал: 

Науковедение. (ИГУПИТ). №6 (25), 2014. 

URL:http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.pdf. 

155. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Вибір оптимальних програм для 

створення комп’ютерних систем тестування. Науково-технічна конференція 

професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів: тези 

доповідей (м. Львів, 27 лютого-2 березня 2018 р.). Львів, 2018. С. 132. 

156. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Визначення факторів впливу на 

експлуатаційні показники пластикових карток. ХХІІІ Міжнароднанауково-

практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези 

доповідей (м. Київ, 24 листопада 2016 р.). Київ, 2016. С.139 -141. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_5
https://cyberleninka.ru/article/n/strimming-tehnologii-v-elektronnom-obuchenii
https://cyberleninka.ru/article/n/strimming-tehnologii-v-elektronnom-obuchenii
https://cyberleninka.ru/article/n/strimming-tehnologii-v-elektronnom-obuchenii
https://cyberleninka.ru/article/n/strimming-tehnologii-v-elektronnom-obuchenii
http://dspace.univd.edu.ua/%20xmlui/handle/123456789/705
http://dspace.univd.edu.ua/%20xmlui/handle/123456789/705
https://www.azstat.org/Kitweb/zipfiles/11654.pdf


188 
 

157. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Використання мультимедійних 

можливостей з розроблення web-додатку для дистанційної освіти. ХХV 

Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-

поліграфічної галузі:тези доповідей (м. Київ, 16 листопада 2017 р.). Київ, 2016. 

С.56-59. 

158. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Виокремлення факторів впливу 

композиційного оформлення WEB-додатку для дистанційної освіти. ІІ 

Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та 

WEB-технології»:матеріали (м. Харків, 16-22 травня 2017 р.). Харків, 2017. 

С.235-236. 

159. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Дидактична проблема в електронних 

продуктах навчального спрямування. ІV Міжнародна науково-технічна 

конференціїя «Поліграфічні, мультимедійні таWeb-технології»:матеріали (м. 

Харків, 14-17 травня 2019р.). Харків: т. 1. 2019. С. 234-235. 

160. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Особливості використання платформи 

для дистанційної освіти WIKAMP. Наукові записки УАД. Львів, 2020. №1(60). 

С. 43-52. 

161. Хамула О. Г., Васюта С. П., Конюхов А. Д. Особливості створення 

елементів інфографіки, використовуючи HTML та JAVA SCRIPT у MOODLE. 

Поліграфія і видавнича справа.Львів, 2020. №1(79). С. 42-55. 

162. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Реалізація дистанційного навчання на 

основі платформи MOODLE. VII Міжнародна науково-технічна конференція 

«Інформаційні технології друкарства» ДРУКОТЕХН-18:збірник наукових 

праць (м. Львів, 15-16 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С. 173-175. 

163. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Розробка моделі факторів впливу на 

експлуатаційні показники пластикових карток. Техніка і технологія 

друкарства. Київ, 2016. №4(54). С.21-28. 

164. Хамула О. Г., Конюхов А. Д., Тупичак Л. Л. Створення ієрархічної 

моделі факторів порівняльного дослідження платформ для реалізації 

дистанційног онавчання. Квалілогія книги.Львів, 2018. №2(34). С.11-18. 



189 
 

165. Хамула О.Г., Терновий А.М. Васюта С. П. Оптимізація 

математичної моделі ієрархії критеріїв впливу якості мультимедійних видань з 

відео-контентом. Наукові записки УАД.Львів: УАД. 2016, № 1 (52). С. 87-93. 

166. Хара О. М. Дистанційне навчання математики абітурієнтів у 

системі довузівської підготовки. Автореферат дисертації на здобуття 

науковогоступеня кандидата педагогічних наук. Київ. 2010. 19 с. URL: 

https://mydisser.com/ua/catalog/view/238/240/451933.html (дата звернення: 

15.05.2018). 

167. Чемоданова Т.В. Учебно-методический комплекс общеинженерной 

графической подготовки на основе САПР. САПР и графика. 2000. № 10. С. 40–

42. 

168. Чугай О. Ю. Змішане або гібридне навчання як  трансформація 

традиційної освітньої моделі Х міжнародна науково-практична конференція 

«Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». 2015.: 

URL:http://confesp.fl.kpi.ua/node/1268 (дата звернення: 15.05.2018). 

169. Шиліна Г. А. Методика дистанційного навчання української мови 

учнів основної школи. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. Київ. 2016. 300 с. URL: https://docplayer.net/82289101-

Disertaciya-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-pedagogichnih-nauk.html. 

(дата звернення: 15.05.2018). 

170. Шкутина Л. А. Подготовка педагога профессионального обучения 

на основе интеграции педагогических и информационных технологий: дис.. 

док. Педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования. Караганда. 2002. 390 с. 

171. Шолохович В. Ф. Дидактические основы информационных 

технологий обучения в образовательных учреждениях: автореф. дис. д-ра пед. 

наук: 13.00.01. Екатеринбург, 1995.  48 с. 

172. Шуневич Б. І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі 

країн Європи та Північної Америки. Дис. докт. пед. наук: 13.00.01 / Ін-т 

вищоїосвіти АПН України. К., 2008. 509с. 

https://mydisser.com/ua/catalog/view/238/240/451933.html
http://confesp.fl.kpi.ua/node/1268
https://docplayer.net/82289101-Disertaciya-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-pedagogichnih-nauk.html
https://docplayer.net/82289101-Disertaciya-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-pedagogichnih-nauk.html


190 
 

173. Шуневич Б. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи 

та Північної Америки. Монографія. Київ: КНУ, 2005. 365 с.  

174. Шуневич Б. Конспект лекційдо курсу „Теорія і практика 

укладаннядистанційнихкурсів‖. Л.: Вид-во УАД. 2005. 128 с. 

175. Шуневич Б. Тенденції розвитку складових частин організації 

дистанційного навчання. Інформаційні системи та мережі: Зб. наук. праць: 

Вісник Національного університету „Львівська політехніка‖. 2009. № 653. 

С. 231–240. 

176. Шуневич Б. Теоретичні основи дистанційного навчання: Навч. 

посібник, 2-е вид., доповнене / Б.Шуневич. Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2009. 

200 с. 

177. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами 

MATLAB.Москва : Горячая линия-Телеком, 2007. 288с. 

178. Ястремська С.О. Огляд програмних платформ для організації 

дистанційного навчання майбутніх магістрів сестринської справи. Молодий 

вчений. 2017. № 9 (49). С. 428-431. 

179. Atutor.URL:https://atutor.ca/(датазвернення:.14.12.2017). 

180. Banu Inanc, Uyan Dur. Analysis of Data Visualizations in Daily 

Newspapers in Terms of Graphic Design. Procedia - SocialandBehavioralSciences. 

Volume 51, 2012, Pages 278-283. 

181. Bates T. (2001). National strategies for e-learning in post-secondary 

education and training. UNESCO. 132. 

182. Blackboard: Teaching and Learning. URL: 

http://www.blackboard.com/International/EMEA.aspx?lang=en-us. 

183. Collaborator, платформа дистанційного навчання. URL: 

https://www.education.ua/ua/courses/company/8310/ (датазвернення:.14.12.2017). 

184. David Mc Candless. Information is Beautiful. Collins, 2009. p. 255. 

185. Dokeos.URL:https://www.dokeos.com/ (датазвернення:. 14.12.2017). 

186. DotLRN.URL:http://www.dotlrn.org/(датазвернення:.14.12.2017). 

https://atutor.ca/
https://www.education.ua/ua/courses/company/8310/
https://www.dokeos.com/
http://www.dotlrn.org/


191 
 

187. Durnyak B., Pikh I., Senkivskyy V. Method of determining the weight of 

predicates of semantic networks in publishing processes. Przegladpapierniczy (Polish 

Paper Review) – Warshawa, 2018. – V(1), Pp. 57-60.  

188. e-Learning: наширешения. URL: http://www.hypermethod.ru/. 

189. Exploring WebCT Campus Edition 6.0. Designer and Instructor 

Tutorials. URL: http://tutorials.webct.com/exploring/. 

190. FezileOzdaml, SenayKocakoyun, TurkerSahin, SahinAkdag. Statistical 

reasoning of impact of infographics on education. 12th International Conference on 

Application of Fuzzy Systems and Soft Computing, Procedia Computer Science 102, 

ICAFS 2016, 29-August 2016, Vienna, Austria. Pages 370-377. Availableonlineat 

www.sciencedirect.com. 

191. Graham, C. R. (2005). Blended learning system: Definition, current 

trends and future direction. In: Bonk, C.J., Graham, C.R. (eds.) Handbook of Blended 

Learning: Global Perspectives, Local Designs, pp.3-21. Pfeiffer, San Francisco. 

192. Harvard business essentials: business communication Boston: Harvard 

Business School Press, 2003. 155 p.  

193. Honghui Mei, Yuxin Ma Yating, Wei Wei Chen. The design space of 

construction tools for information visualization: A survey. Journal of Visual 

Languages & Computing. Volume 44, February 2018, Pages 120-

132.URL:https://abc11.com/6017902. 

194. IBM main web-site. URL: http://www.ibm.com. 

195. IBM Lotus Workplace Collaborative Learning. URL: 

http://icc.mpei.ru/documents/00000817.pdf.(дата звернення: 14.12.2017). 

196. ILIAS. URL:https://docu.ilias.de/goto_docu_frm_2528_3522.html (дата 

звернення: 14.12.2017). 

197. Jason W. Lee, Terence Cavanaugh. Building your brand: The integration 

of infographic resume as student self-analysis tools and self-branding resources. 

Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. Volume 18, June 2016, 

Pages 61-68. 

http://www.hypermethod.ru/
http://tutorials.webct.com/exploring/
https://abc11.com/6017902
http://www.ibm.com/
http://icc.mpei.ru/%20documents/00000817.pdf
https://docu.ilias.de/goto_docu_frm_2528_3522.html


192 
 

198. Keegan D. & Rumble G. Distance teaching at university level (1982). 

The Distance Teaching Universities. London : Croom Helm. 

199. Kepes G. Language of Vision. / G. KepesChicago: Paul Theobald, 

1951.102 p. 

200. Khamula O., Konyukhov A. Infographic development features for 

distance learning needs. International scientific and practical conference ―Prospects 

for the development of technical sciences in EU countries Ukraine‖ (Wloclawek, 

Republic of Poland, December 21-22, 2018). Wloclawek: Izdebnieciba 

―BaltijaPublishing‖ 2018. Pp. 132-134. 

201. Khamula O., Vаsіutа S., Tymchenko O., Sosnovska O., Dudzik M. 

Using the method of pairwise comparisons for the multifactor selection of 

infographics design alternatives. IEEE Published in: 2019 20th Interna-tional 

Conference on Research and Educa-tion in Mechatronics (REM) Date of 

Conference: 23-24 May 2019 Wels, Austria. 

URL:https://ieeexplore.ieee.org/document/8744108. 

202. LON-CAPA. URL: https://www.lon-capa.org/ (дата 

звернення:14.12.2017). 

203. MattRiordar. MOODLE. Виртуальная обучающая среда. URL: 

http://www.opentechnology.ru/files/moodle/docs/teacherguid// 

204. Moodle. URL:https://moodle.org/ (датазвернення:.14.12.2017). 

205. OpenUSS. URL:http://openuss.sourceforge.net/openuss/index.html. 

(дата звернення: 14.12.2017). 

206. Optimization of the mathematical model of factors of composite design 

of infographic. XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології (CSIT-2018)», матеріали: Том 2. Львів: 

Видавництво «Вежа і Ко», 2018. С. 58-61. 

207. Purnima V. (2002). Blended Learning Models. URL: 

http://www.learningcircuits.org /2002/aug2002/valiathan.html. 

208. Rice W.H. IV Moodle. E-Learning Course Development IV. 

Birmingham: Packt Publishing, 2006. 238 p. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8744108
https://www.lon-capa.org/
http://www.opentechnology.ru/files/moodle/docs/teacherguid/
https://moodle.org/
http://openuss.sourceforge.net/openuss/index.html


193 
 

URL:https://moodle.tneu.edu.ua/pluginfile.php/24988/mod_resource/content/3/Mood

le%20-%20E-learning%20course%20development.pdf (дата звернення: 

14.12.2017.). 

209. Rosenberg M. (2007). Beyond E-Learning: New Approaches to 

Managing and Delivering Organizational Knowledge. ASTD 

InternationalConference. June 3. Atlanta. ISSN Online: 2312-5829. Освітологічний 

дискурс, 2017, № 1-2 (16-17).178. 

210. Rossett A., Vaghan F.  (2003). Blended learning. CEO Epic Group  plc, 

52 Old Steine, Brighton BN1 1NH. URL: 

http://www.obs.ru/interest/publ/?thread=57. 

211. Sakai. https://jira.sakaiproject.org/browse/PROD-49 (дата звернення:. 

14.12.2017). 

212. Sandra Pavazza, Klaudio Pap. The Alternative Way of Creating 

Infographics Using SVG Technology. ActaGraphica. 2012; Volume 23 (1-2), Pages 

45-56. 

213. Sless D. Learning and Visual Communication / D. Sless. New York-

Toronto: Croom Helm London John Wiley & Sons, 1981. 208 p.  

214. SpaghettiLеarning. http://www.spaghettilearning.com. (дата звернення:. 

14.12.2017). 

215. The official web-site of Moodle LMS. URL:http://moodle.org/. 

216. Toru Iiyoshi& M. S. Vijay Kumar  (2009). Opening Up Education. The 

Collective Advancement of Education through Open Technology, Open Content, and 

Open Knowledge. London, The MIT Press, 256. 

217. Tymchenko O., Vasiuta S., Khamula O., Konyukhov A., Sosnovska O., 

Dudzik M. Synthesis of Factors Model of Data Visualization in the Infographics. 

2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of 

Infocommunications Science and Technology PIC S&T’2019: Conference 

Proceedings. Volume 2. (October 8-11, 2019, Kyiv, Ukraine). Kyiv, 2019. Pp. 451-

454. 

https://jira.sakaiproject.org/browse/PROD-49
http://www.spaghettilearning.com/
http://moodle.org/


194 
 

218. Tymchenko O., Vasiuta S., Sosnovska O., Konyukhov A., Dudzik M., 

Romanska-Zapala A. The use of mathematical tools to determine the importance of 

multimedia products design elements. 1st International Workshop on Digital Content 

and Smart Multimedia, DCSMart 2019. (Lviv; Ukraine; 23 -25 December 2019). 

Lviv; Ukraine. 2019. Volume 2533. Pages 194-205. 

219. Vаsіutа S. P., Soroka N. V., Khamula O. H. Factors of influence of 

interfaceuse based on mobile applications. Scientific papers ukrainian academy of 

printing, scientific and technical collection.Lviv, 2016. №2 (53). Pp. 28-36. 

220. Vаsіutа S. P., Soroka N. V., Khamula O. H. Optimization of 

mathematical model of the impact factors hierarchy of the interface use based on 

mobile. Scientific and technical collection “PRINTING AND PUBLISHING”.Lviv: 

Ukrainian Academy of Printing. 2016. №2 (72).Pp. 28-35. 

221. Vasiuta S., Khamula O., Tymchenko O. Optimization of the 

Mathematical Model of Factors of Composite Design of Infographic. The materials at 

the 2018 IEEE 13th International scientific and technical conference Computer 

Science and Information Technologies CSIT 2018 in Lviv, Ukraine, 11-14 

September, Volumes 2. Pp. 58-61. ISBN^ 978-1-5386-6463-6. 

222. Vista Quick Start Guide. URL: 

http://web.ubc.ca/okanagan/ctl/shared/assets/Quickstart6299.pdf. 

223. WebCT Campus Edition™ 4.1 Release Notes. URL: 

http://www.polyu.edu.hk/elearning/41_CE_releasenote.html. 

224. WebTutor – Ваш корпоративный учебный портал. URL: 

http://www.distancelearning.ru/db/el/E8C36ADD339519DBC3256C4800353F1B/do

c.html. 

 

 

 

 

 

http://www.polyu.edu.hk/elearning/41_CE_releasenote.html
http://www.distancelearning.ru/db/el/E8C36ADD339519DBC3256C4800353F1B/doc.html
http://www.distancelearning.ru/db/el/E8C36ADD339519DBC3256C4800353F1B/doc.html


195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А – Список публікацій здобувача та відомості 

про апробацію результатів дисертації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації: 

 

Публікації в іноземних наукових виданнях та публікації, що входять 

до міжнародної наукометричної бази даних Scopus. 

1. Konyukhov A., Khamula O. Infographic development features for 

distance learning needs. International scientific and practical conference “Prospects 

for the development of technical sciences in EU countries Ukraine”. Wloclawek: 

Izdebnieciba ―Baltija Publishing‖ 2018. Pp. 132-134. 

2. Konyukhov A., Tymchenko O., Vasiuta S., Khamula O., Sosnovska O., 

Dudzik M. Synthesis of Factors Model of Data Visualization in the Infographics. 

2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of 

Infocommunications Science and Technology PIC S&T’2019: Conference 

Proceedings. Volume 2. (October 8-11, 2019, Kyiv, Ukraine). Kyiv, 2019. Pp. 451-

454. (Scopus) 

3. Konyukhov A., Tymchenko O., Vasiuta S., Sosnovska O., Dudzik M., 

Romanska-Zapala A. The use of mathematical tools to determine the importance of 

multimedia products design elements. 1st International Workshop on Digital Content 

and Smart Multimedia, DCSMart 2019. (Lviv; Ukraine; 23 -25 December 2019). 

Lviv; Ukraine. 2019. Volume 2533. Pages 194-205. (Scopus) 

Публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 

баз даних (Index Copernicus) та є науковими фаховими виданнями України 

4. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Розробка моделі факторів впливу на 

експлуатаційні показники пластикових карток. Техніка і технологія 

друкарства. Київ, 2016. №4(54). С.21-28. 

5. Конюхов А. Д., Мудрик М. С., Хамула О. Г. Синтез моделі факторів 

композиційного оформлення веб-додатку для дистанційної освіти. 

Комп’ютерні технології друкарства. Львів, 2016. №2(36). С. 110-118. 



198 
 

6. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Особливості використання платформи 

для дистанційної освіти WIKAMP. Наукові записки УАД. Львів, 2020. №1(60). 

С. 43-52. 

7. Конюхов А. Д., Васюта С. П., Хамула О. Г. Особливості створення 

елементів інфографіки, використовуючи HTML та JAVA SCRIPT у MOODLE. 

Поліграфія і видавнича справа. Львів, 2020. №1(79). С. 42-55. 

Публікації у фахових наукових виданнях України 

8. Конюхов А. Д., Хамула О. Г., Тупичак Л. Л. Створення ієрархічної 

моделі факторів порівняльного дослідження платформ для реалізації 

дистанційного навчання. Квалілогія книги. Львів, 2018. №2(34). С.11-18. 

Публікації у збірниках матеріалів конференцій, які засвідчують 

апробацію матеріалів дисертації 

9. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Визначення факторів впливу на 

експлуатаційні показники пластикових карток. ХХІІІ Міжнародна науково-

практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези 

доповідей (м. Київ, 24 листопада 2016 р.). Київ, 2016. С.139 -141. 

10. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Аналіз програмних засобів створення 

контенту для потреб дистанційної освіти в Україні. Науково-технічна 

конференція професорсько-викладацького складу наукових працівників і 

аспірантів: тези доповідей (м. Львів, 14-17 лютого 2017 р.). Львів, 2017. С. 148. 

11. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Виокремлення факторів впливу 

композиційного оформлення WEB-додатку для дистанційної освіти.  ІІ 

Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та 

WEB-технології»: матеріали (м. Харків, 16-22 травня 2017 р.). Харків, 2017. 

С.235-236. 

12. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Використання мультимедійних 

можливостей з розроблення web-додатку для дистанційної освіти. ХХV 

Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-

поліграфічної галузі: тези доповідей (м. Київ, 16 листопада 2017 р.). Київ, 2016. 

С.56-59. 



199 
 

13. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Вибір оптимальних програм для 

створення комп’ютерних систем тестування. Науково-технічна конференція 

професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів: тези 

доповідей (м. Львів, 27 лютого-2 березня 2018 р.). Львів, 2018. С. 132. 

14. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Особливості організації навчального 

процесу за дистанційною формою навчання. III Міжнародна науково-технічна 

конференція «Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» (PMW-2018): 

матеріали (м. Львів, 17-19 жовтня 2018 р.). Львів, 2018. С.344-346. 

15. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Реалізація дистанційного навчання на 

основі платформи MOODLE. VII Міжнародна науково-технічна конференція 

«Інформаційні технології друкарства» ДРУКОТЕХН-18: збірник наукових 

праць (м. Львів, 15-16 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С. 173-175. 

16. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Дидактична проблема в електронних 

продуктах навчального спрямування. ІV Міжнародна науково-технічна 

конференціїя «Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології»: матеріали (м. 

Харків, 14-17 травня 2019р.). Харків: т. 1. 2019. С. 234-235. 

17. Конюхов А. Д., Васюта С. П. Напрямки використання інфографіки в 

освіті. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

наукових працівників і аспірантів УАД: тези доповідей (м. Львів, 26 лютого–1 

березня 2019 р.). Львів, 2019. С. 121. 

18. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Дослідження еволюції засобів та 

середовищ дистанційної освіти. XXVIII Міжнародна науково-практична 

конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей (м. Київ, 

8 квітня 2019 р.). Київ, 2019. С.35-37. 

19. Конюхов А. Д., Васюта С. П. Інтерактивна інфографіка – вид 

сучасних засобів мультимедіа. Науково-технічна конференція професорсько-

викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД: тези доповідей 

(м. Львів, 18 – 21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. С. 105. 

 

 



200 
 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на: II, ІІІ, ІV Міжнародних науково-

практичних конференціях «Поліграфічні, мультимедійні та WEB-технології» 

(Харків, 2017; Львів, 2018; Київ, 2019); звітних науково-технічних 

конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і 

аспірантів Української академії друкарства (Львів, 2017-2020); XXІІІ, XXV, 

XXVІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях з проблем видавничо-

поліграфічної галузі (Київ, 2016, 2017, 2019); VІІ Міжнародна науково-технічна 

конференція «Інформаційні технології друкарства» (Львів, 2018); Міжнародна 

науково-практична конференція «Перспективи розвитку технічних наук в 

країнах ЄС та України» (Wloclawek, Republic of Poland, December 21-22, 2018); 

ІЕЕЕ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформаційно-

комунікаційних наук та технологій PIC S & T’2019» (Київ, 2019); 1-й 

міжнародний семінар з цифрового вмісту та розумної мультимедіа, 

DCSMart’2019 (Львів,2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б – Довідка про використання матеріалів дисертації 

у навчальному процесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 

 



203 
 

 



204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В – Акт про використання результатів 

дисертаційної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

 

 



206 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д – Акт про використання результатів 

дисертаційної роботи 
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Додаток Е – Функції належності лінгвістичних змінних процесу дослідження 

платформ реалізації дистанційного навчання 
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З наступними лінгвістичними змінними з таблиці 4.1 виконуємо 

обчислення за наведеною схемою вище. 

Як і в попередньому варіанті, будуємо матрицю U для лінгвістичної 

змінної m2 «адміністрування», універсальна множина значень якої рівна 

А (m2) = [1;9] у.о. та терм множина значень для неї рівна В (m2) = <просте, 

ускладнене, складне>. У відповідності до експертних оцінок та згідно даних 

таблиці 4.1 універсальна множина має такі значення в точках поділу: а1 = 1; 

а2 = 5; а3 = 9. Зовнішній вигляд матриць для відповідних термів «просте», 

«ускладнене» та «складне» матимуть наступний вигляд:  
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Останній рядок терму «прості» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «просте», «ускладнене» та 

«складне», а також розрахунок для термів «просте», «ускладнене» та «складне» 

відповідно): 

µпросте(а1) = 0,50;        µускладнене(а1) = 0,09;      µскладне(а1) = 0,077; 

µпросте(а2) = 0,44;       µускладнене(а2) = 0,82;       µскладне(а2) = 0,23; 

µпросте(а3) = 0,056;     µускладнене(а3) = 0,09;       µскладне (а3) = 0,70. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «адміністрування» враховуючи вираз 4.13: 

µпросте j(а1) = 1,00;        µускладнене j(а1) = 0,11;      µскладне j(а1) = 0,11; 

µпросте j(а2) = 0,88;       µускладнене j(а2) = 1,00;       µскладне j(а2) = 0,33; 

µпросте j(а3) = 0,11;       µускладнене j(а3) = 0,11;       µскладне j(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «адміністрування» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 
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адміністрування просте = 
9

11,0
,

5

88,0
,

1

1
у.о.; 

адміністрування ускладнене = 
9

11,0
,

5

1
,

1

11,0
 у.о.; 

адміністрування складне = 
9

1
,

5

33,0
,

1

11,0
 у.о. 

Будуємо наступну матрицю U для лінгвістичної змінної m3 «адаптація», 

універсальна множина значень якої рівна А (m3) = [1;24] год. та терм множина 

значень для неї рівна В (m2) = <низька, середня, висока>. У відповідності до 

експертних оцінок та згідно даних таблиці 4.1 універсальна множина має такі 

значення в точках поділу: а1 = 1; а2 = 12; а3 = 24. Зовнішній вигляд матриць для 

відповідних термів «низька», «середня» та «висока» матимуть наступний 

вигляд:  

1
9

7
9

1
7

91
7

1

971

191
9

11
9

1

191

169
6

11
6

9
9

1
9

61

)(
333

mUmUmU
високасереднянизька

 

Останній рядок терму «низька» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «низька», «середня» та 

«висока», а також розрахунок для термів «низька», «середня» та «висока» 

відповідно): 

µнизька(а1) = 0,56;        µсередня(а1) = 0,09;      µвисока(а1) = 0,06; 

µнизька(а2) = 0,37;       µсередня(а2) = 0,82;       µвисока(а2) = 0,412; 

µнизька(а3) = 0,061;     µсередня(а3) = 0,09;       µвисока (а3) = 0,53. 

Виконуємо відповідно нормування значень функцій належності 

лінгвістичної змінної «адаптація» враховуючи вираз 4.13: 

µнизька j(а1) = 1,00;        µсередня j(а1) = 0,11;      µвисока j(а1) = 0,11; 

µнизька j(а2) = 0,66;       µсередня j(а2) = 1,00;       µвисока j(а2) = 0,78; 

µнизька j(а3) = 0,11;       µсередня j(а3) = 0,11;       µвисока j(а3) = 1,00; 



211 
 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «адаптація» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 

адаптація низька = 
24

11,0
,

12

66,0
,

1

1
год.; 

адаптація середня = 
24

11,0
,

12

1
,

1

11,0
 год.; 

адаптація висока = 
24

1
,

12

78,0
,

1

11,0
 год. 

Переходимо до побудови наступної матрицю U для лінгвістичної змінної 

m4 «управління курсами», універсальна множина значень якої рівна 

А (m4) = [1;9] у.о. та терм множина значень для неї рівна В (m4) = <просте, 

ускладнене, складне>. У відповідності до експертних оцінок та згідно даних 

таблиці 4.1 універсальна множина має такі значення в точках поділу: а1 = 1; 

а2 = 5; а3 = 9. Зовнішній вигляд матриць для відповідних термів «просте», 

«ускладнене» та «складне» матимуть наступний вигляд:  
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Останній рядок терму «просте» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «просте», «ускладнене» та 

«складне», а також розрахунок для термів «просте», «ускладнене» та «складне» 

відповідно): 

µпросте(а1) = 0,65;        µускладнене(а1) = 0,09;      µскладне(а1) = 0,063; 

µпросте(а2) = 0,29;       µускладнене(а2) = 0,82;       µскладне(а2) = 0,37; 

µпросте(а3) = 0,071;     µускладнене(а3) = 0,09;       µскладне (а3) = 0,56. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «управління курсами» враховуючи вираз 4.13: 
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µпросте j(а1) = 1,00;        µускладнене j(а1) = 0,11;      µскладне j(а1) = 0,11; 

µпросте j(а2) = 0,45;       µускладнене j(а2) = 1,00;       µскладне j(а2) = 0,66; 

µпросте j(а3) = 0,11;       µускладнене j(а3) = 0,11;       µскладне j(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «управління курсами» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 

управління курсами просте = 
9

11,0
,

5

45,0
,

1

1
у.о.; 

управління курсами ускладнене = 
9

11,0
,

5

1
,

1

11,0
 у.о.; 

управління курсами складне = 
9

1
,

5

66,0
,

1

11,0
 у.о. 

Продовжуємо для порівняльного процесу дослідження платформ реалізації 

дистанційного навчання побудову наступної матриці U лінгвістичної змінної t1 

«інструменти комунікації», універсальна множина значень якої рівна 

А (t1) = [1;7] у.о. та терм множина значень для неї рівна В (t1) = <прості, 

ускладнені, складні>. У відповідності до експертних оцінок та згідно даних 

таблиці 4.1 універсальна множина має такі значення в точках поділу: а1 = 1; 

а2 = 4; а3 = 7. Зовнішній вигляд матриць для відповідних термів «прості», 

«ускладнені» та «складні» матимуть наступний вигляд:  
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941
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Останній рядок терму «прості» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «прості», «ускладнені» та 

«складні», а також розрахунок для термів «прості», «ускладнені» та «складні» 

відповідно): 

µпрості(а1) = 0,70;        µускладнені(а1) = 0,09;      µскладні(а1) = 0,071; 
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µпрості(а2) = 0,23;       µускладнені(а2) = 0,82;       µскладні(а2) = 0,29; 

µпрості(а3) = 0,077;     µускладнені(а3) = 0,09;       µскладні(а3) = 0,65. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «інструменти комунікації» враховуючи вираз 4.13: 

µпрості j(а1) = 1,00;        µускладнені j(а1) = 0,11;      µскладні j(а1) = 0,11; 

µпрості j(а2) = 0,33;       µускладнені j(а2) = 1,00;       µскладні j(а2) = 0,45; 

µпрості j(а3) = 0,11;       µускладнені j(а3) = 0,11;       µскладні j(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «інструменти комунікації» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 

інструменти комунікації прості = 
7

11,0
,

4

33,0
,

1

1
у.о.; 

інструменти комунікації ускладнені = 
7

11,0
,

4

1
,

1

11,0
 у.о.; 

інструменти комунікації складні = 
7

1
,

4

45,0
,

1

11,0
 у.о. 

Будуємо наступної матриці U лінгвістичної змінної t2 «навчальні об’єкти», 

універсальна множина значень якої рівна А (t2) = [1;38] файлів та терм множина 

значень для неї рівна В (t2) = <малі, середні, великі>. У відповідності до 

експертних оцінок та згідно даних таблиці 4.1 універсальна множина має такі 

значення в точках поділу: а1 = 1; а2 = 19; а3 = 38. Зовнішній вигляд матриць для 

відповідних термів «малі», «середні» та «великі» матимуть наступний вигляд:  
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1
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4
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Останній рядок терму «малі» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «малі», «середні» та 
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«великі», а також розрахунок для термів «малі», «середні» та «великі» 

відповідно): 

µмалі(а1) = 0,65;        µсередні(а1) = 0,09;      µвеликі(а1) = 0,060; 

µмалі (а2) = 0,29;       µсередні (а2) = 0,82;       µвеликі (а2) = 0,41; 

µмалі (а3) = 0,071;     µсередні (а3) = 0,09;       µвеликі (а3) = 0,53. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «навчальні об’єкти» враховуючи вираз 4.13: 

µмалі j(а1) = 1,00;        µсередні j(а1) = 0,11;      µвеликі j(а1) = 0,11; 

µмалі j(а2) = 0,45;       µсередні j(а2) = 1,00;       µвеликі j(а2) = 0,78; 

µмалі j(а3) = 0,11;       µсередні j(а3) = 0,11;       µвеликі j(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «навчальні об’єкти» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 

інструменти комунікації прості = 
38

11,0
,

19

45,0
,

1

1
файлів; 

інструменти комунікації ускладнені = 
38

11,0
,

19

1
,

1

11,0
 файлів; 

інструменти комунікації складні = 
38

1
,

19

78,0
,

1

11,0
 файлів. 

Наступною матрицею, яку слід нам побудувати U тепер для лінгвістичної 

змінної t3 «зручність використання», універсальна множина значень якої рівна 

А (t3) = [10;95] % та терм множина значень для неї рівна В (t3) = <низька, 

середня, висока>. У відповідності до експертних оцінок та згідно даних таблиці 

4.1 універсальна множина має такі значення в точках поділу: а1 = 10; а2 = 46; 

а3 = 95. Зовнішній вигляд матриць для відповідних термів «малі», «середні» та 

«великі» матимуть наступний вигляд:  
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Останній рядок терму «низька» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «низька», «середня» та 

«висока», а також розрахунок для термів «низька», «середня» та «висока» 

відповідно): 

µнизька(а1) = 0,56;        µсередня(а1) = 0,09;      µвисока(а1) = 0,063; 

µнизька (а2) = 0,37;       µсередня (а2) = 0,82;       µвисока (а2) = 0,37; 

µнизька (а3) = 0,061;     µсередня (а3) = 0,09;       µвисока (а3) = 0,56. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «зручність використання» враховуючи вираз 4.13: 

µнизька j(а1) = 1,00;        µсередня j(а1) = 0,11;      µвисока j(а1) = 0,11; 

µнизька j(а2) = 0,66;       µсередня j(а2) = 1,00;       µвисока j(а2) = 0,66; 

µнизька j(а3) = 0,11;       µсередня j(а3) = 0,11;       µвисока j(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «зручність використання» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 

зручність використання низька = 
95

11,0
,

46

66,0
,

10

1
%; 

зручність використання середня = 
95

11,0
,

46

1
,

10

11,0
 %; 

зручність використання висока = 
95

1
,

46

66,0
,

10

11,0
 %. 

Завершальною реалізацією для порівняльного процесу дослідження 

платформ реалізації дистанційного навчання є побудова матриці U 

лінгвістичної змінної t4 «технічні аспекти» (обсяг використання пам’яті), 

універсальна множина значень якої рівна А (t4) = [100;1000] кБ та терм множина 

значень для неї рівна В (t4) = <малий, середній, великий>. У відповідності до 

експертних оцінок та згідно даних таблиці 4.1 універсальна множина має такі 

значення в точках поділу: а1 = 100; а2 = 550; а3 = 1000. Зовнішній вигляд 
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матриць для відповідних термів «малий», «середній» та «великий» матимуть 

наступний вигляд:  

1
9

6
9

1
6

91
6

1

961

191
9

11
9

1

191

159
5

11
5

9
9

1
9
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)(
444

tUtUtU
великийсередніймалий

 

Останній рядок терму «малий» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «малий», «середній» та 

«великий», а також розрахунок для термів «малий», «середній» та «великий» 

відповідно): 

µмалий(а1) = 0,60;        µсередній(а1) = 0,09;      µвеликий(а1) = 0,063; 

µмалий (а2) = 0,33;       µсередній (а2) = 0,82;       µвеликий (а2) = 0,37; 

µмалий (а3) = 0,067;     µсередній (а3) = 0,09;       µвеликий (а3) = 0,56. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «технічні аспекти» (обсяг використання пам’яті) враховуючи вираз 

4.13: 

µмалий j(а1) = 1,00;        µсередній j(а1) = 0,11;      µвеликий j(а1) = 0,11; 

µмалий j(а2) = 0,55;       µсередній j(а2) = 1,00;       µвеликий j(а2) = 0,66; 

µмалий j(а3) = 0,12;       µсередній j(а3) = 0,11;       µвеликий j(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «технічні аспекти» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 

об’єм малий = 
1000

11,0
,

550

55,0
,

100

1
кБ; 

об’єм середній = 
1000

11,0
,

550

1
,

100

11,0
 кБ; 

об’єм великий = 
1000

1
,

550

66,0
,

100

11,0
 кБ. 
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Додаток Ж – Функції належності лінгвістичних змінних  

процесу дослідження візуалізації даних в інфографіці 
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Будуємо наступної матриці Y лінгвістичної змінної q2 «кольорова гамма», 

універсальна множина значень якої рівна А (q2) = [1;3] у.о. та терм множина 

значень для неї рівна В (q2) = <RGB, CMYK, HSB>. У відповідності до 

експертних оцінок та згідно даних таблиці 4.1 універсальна множина має такі 

значення в точках поділу: а1 = 1; а2 = 2; а3 = 3. Зовнішній вигляд матриць для 

відповідних термів «RGB», «CMYK» та «HSB» матимуть наступний вигляд:  

1
9

6
9

1
6

91
6

1

961

191
9

11
9

1

191

179
7

11
7

9
9

1
9

71

)(
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qYqYqY
HSBCMYKRGB

 

Останній рядок терму «RGB» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «RGB», «CMYK» та «HSB», 

а також розрахунок для термів «RGB», «CMYK» та «HSB»: 

µRGB(а1) = 0,53;         µCMYK(а1) = 0,09;        µHSB(а1) = 0,063; 

µRGB (а2) = 0,412;       µCMYK (а2) = 0,82;       µHSB (а2) = 0,37; 

µRGB (а3) = 0,059;      µCMYK (а3) = 0,09;       µHSB (а3) = 0,56. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «кольорова гамма» враховуючи вираз 4.13: 

µRGB j(а1) = 1,00;        µCMYK j(а1) = 0,11;      µHSB j(а1) = 0,11; 

µRGB j(а2) = 0,77;       µCMYK j(а2) = 1,00;       µHSB j(а2) = 0,66; 

µRGB j(а3) = 0,11;       µCMYK j(а3) = 0,11;       µHSB j(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «кольорова гамма» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 

кольорова гамма RGB = 
3

11,0
,

2

77,0
,

1

1
у.о.; 

кольорова гамма CMYK = 
3

11,0
,

2

1
,

1

11,0
 у.о.; 
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кольорова гамма HSB = 
3

1
,

2

66,0
,

1

11,0
 у.о. 

Будуємо наступної матриці Y лінгвістичної змінної q3 «спецефекти», 

універсальна множина значень якої рівна А (q3) = [1;9] у.о. та терм множина 

значень для неї рівна В (q3) = <прості, ускладнені, складні>. У відповідності до 

експертних оцінок та згідно даних таблиці 4.1 універсальна множина має такі 

значення в точках поділу: а1 = 1; а2 = 5; а3 = 9. Зовнішній вигляд матриць для 

відповідних термів «прості», «ускладнені» та «складні» матимуть наступний 

вигляд:  

1
9

6
9

1
6

91
6

1

961

191
9

11
9

1

191
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5

11
5

9
9
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qYqYqY
складніускладненiрості

 

Останній рядок терму «прості» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «прості», «ускладнені» та 

«складні», а також розрахунок для термів «прості», «ускладнені» та «складні» 

відповідно): 

µпрості(а1) = 0,60;        µускладнені(а1) = 0,09;       µскладні(а1) = 0,063; 

µпрост (а2) = 0,33;       µускладнені (а2) = 0,82;       µскладні (а2) = 0,37; 

µпрост (а3) = 0,067;     µускладнені (а3) = 0,09;       µскладні (а3) = 0,56. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «спецефекти» враховуючи вираз 4.13: 

µпрост j(а1) = 1,00;        µускладнені j(а1) = 0,11;      µскладні j(а1) = 0,11; 

µпрост j(а2) = 0,55;       µускладнені j(а2) = 1,00;       µскладні j(а2) = 0,66; 

µпрості j(а3) = 0,11;       µускладнені j(а3) = 0,11;       µскладні j(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «спецефекти» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 
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спецефекти прості = 
9

11,0
,

5

55,0
,

1

1
у.о.; 

спецефекти ускладнені = 
9

11,0
,

5

1
,

1

11,0
 у.о.; 

спецефекти складні = 
9

1
,

5

66,0
,

1

11,0
 у.о. 

Будуємо наступної матриці Y лінгвістичної змінної v1 «написи у 

візуалізації», універсальна множина значень якої рівна А (v1) = [1;9] у.о. та терм 

множина значень для неї рівна В (v1) = <прості, ускладнені, складні>. У 

відповідності до експертних оцінок та згідно даних таблиці 4.1 універсальна 

множина має такі значення в точках поділу: а1 = 1; а2 = 5; а3 = 9. Зовнішній 

вигляд матриць для відповідних термів «прості», «ускладнені» та «складні» 

матимуть наступний вигляд:  

1
9

3
9

1
3

91
3

1

931

191
9

11
9

1

191

179
7

11
7

9
9

1
9

71

)(
111

vYvYvY
складніускладненіпрості

 

Останній рядок терму «прості» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «прості», «ускладнені» та 

«складні», а також розрахунок для термів «прості», «ускладнені» та «складні» 

відповідно): 

µпрості(а1) = 0,53;        µускладнені(а1) = 0,09;        µскладні(а1) = 0,077; 

µпрості (а2) = 0,412;       µускладнені (а2) = 0,82;       µскладні (а2) = 0,23; 

µпрості (а3) = 0,059;     µускладнені (а3) = 0,09;       µскладні (а3) = 0,69. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «написи у візуалізації» враховуючи вираз 4.13: 

µпрості j(а1) = 1,00;        µускладнені j(а1) = 0,11;      µскладні j(а1) = 0,11; 

µпрості j(а2) = 0,77;       µускладнені j(а2) = 1,00;       µскладні j(а2) = 0,33; 

µпрості j(а3) = 0,11;       µускладнені j(а3) = 0,11;       µскладні j(а3) = 1,00; 
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Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «написи у візуалізації» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 

написи у візуалізації прості = 
9

11,0
,

5

77,0
,

1

1
у.о.; 

написи у візуалізації ускладнені = 
9

11,0
,

5

1
,

1

11,0
 у.о.; 

написи у візуалізації складні = 
9

1
,

5

33,0
,

1

11,0
 у.о. 

Будуємо наступної матриці Y лінгвістичної змінної v2 «масштаб 

елементів», універсальна множина значень якої рівна А (t2) = [10;95] % та терм 

множина значень для неї рівна В (v2) = <малий, середній, великий>. У 

відповідності до експертних оцінок та згідно даних таблиці 4.1 універсальна 

множина має такі значення в точках поділу: а1 = 10; а2 = 55; а3 = 95. Зовнішній 

вигляд матриць для відповідних термів «малий», «середній» та «великий» 

матимуть наступний вигляд:  

1
9

4
9

1
4

91
4
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941

191
9

11
9

1
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179
7
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7

9
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9
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vYvYvY
великийсереднiймалий

 

Останній рядок терму «малий» визначається експертним способом а ранг 

змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів малий», «середній» та 

«великий», а також розрахунок для термів малий», «середній» та «великий» 

відповідно): 

µмалий (а1) = 0,53;        µсередній (а1) = 0,09;      µвеликий (а1) = 0,071; 

µмалий (а2) = 0,41;       µсередній (а2) = 0,82;       µвеликий (а2) = 0,29; 

µмалий (а3) = 0,059;     µсередній (а3) = 0,09;       µвеликий (а3) = 0,65. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «масштаб елементів» враховуючи вираз 4.13: 



222 
 

µмалий j(а1) = 1,00;        µсередній j(а1) = 0,11;      µвеликий j(а1) = 0,11; 

µмалий j(а2) = 0,77;       µсередній j(а2) = 1,00;       µвеликий j(а2) = 0,45; 

µмалий j(а3) = 0,11;       µсередній j(а3) = 0,11;       µвеликий j(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «масштаб елементів» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 

масштаб елементів малий = 
95

11,0
,

55

77,0
,

10

1
%; 

масштаб елементів середній = 
95

11,0
,

55

1
,

10

11,0
 %; 

масштаб елементів великий = 
95

1
,

55

45,0
,

10

11,0
 %. 

Будуємо наступної матриці Y лінгвістичної змінної v3 «подача даних», 

універсальна множина значень якої рівна А (v3) = [1;9] у.о. та терм множина 

значень для неї рівна В (v3) = <проста, ускладнена, складна>. У відповідності 

до експертних оцінок та згідно даних таблиці 4.1 універсальна множина має 

такі значення в точках поділу: а1 = 1; а2 = 5; а3 = 9. Зовнішній вигляд матриць 

для відповідних термів «проста», «ускладнена» та «складна» матимуть 

наступний вигляд:  

1
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5

91
5

1
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191
9
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9

1
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6
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складнаускладненапроста

 

Останній рядок терму «проста» визначається експертним способом а 

ранг змінної спадає. Використовуючи значення матриці і співвідношення 4.12 

отримуємо значення функцій належності для термів «проста», «ускладнена» та 

«складна», а також розрахунок для термів «проста», «ускладнена» та «складна» 

відповідно): 

µпроста (а1) = 0,56;        µускладнена (а1) = 0,09;      µскладна (а1) = 0,067; 

µпроста (а2) = 0,37;       µускладнена (а2) = 0,82;       µскладна (а2) = 0,33; 
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µпроста (а3) = 0,063;     µускладнена (а3) = 0,09;       µскладна (а3) = 0,60. 

Виконуємо нормування значень функцій належності лінгвістичної 

змінної «подача даних» враховуючи вираз 4.13: 

µпроста j(а1) = 1,00;        µускладнена j(а1) = 0,11;      µскладна j(а1) = 0,11; 

µпроста j(а2) = 0,66;       µускладнена j(а2) = 1,00;       µскладна j(а2) = 0,55; 

µпроста j(а3) = 0,11;       µускладнена j(а3) = 0,11;       µскладна j(а3) = 1,00; 

Для того щоб відобразити лінгвістичні терми нечіткими множинами слід 

скористатися нормованими значеннями функцій належності лінгвістичної 

змінної «подача даних» та рівність (4.7). Відповідно отримаємо: 

подача даних проста = 
9

11,0
,

5

66,0
,

1

1
 у.о.; 

подача даних ускладнена = 
9

11,0
,

5

1
,

1

11,0
 у.о.; 

подача даних складна = 
9

1
,

5

55,0
,

1

11,0
 у.о. 

Отримані в процесі розрахунків дані функцій належності лінгвістичних 

змінних стають основою для побудови нечіткої бази знань і системи нечітких 

логічних рівнянь. На їх базі виконується проектування та розрахунок 

інтегрального показника рівня якості процесу дослідження платформ реалізації 

дистанційного навчання та візуалізації даних в інфографіці. 
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Додаток К — Лістінг програми реалізації результатів проходження тестового 

завдання у вигляді інфографіки 
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<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

<title>Заголовок</title> 

</head> 

<body> 

<div class="zzz"> 

<div class="input"> 

  

<table border="0"> 

<tbody> 

<tr> 

<td>A <input size="1%" type="text" id="text1"></td> 

<td>Б <input size="1%" type="text" id="text2"></td> 

<td>В <input size="1%" type="text" id="text3"></td> 

<td>Г <input size="1%" type="text" id="text4"></td> 

<td>Д <input size="1%" type="text" id="text5"></td> 

<td>Е <input size="1%" type="text" id="text6"></td> 

<td>Ж <input size="1%" type="text" id="text7"></td> 

<td>З <input size="1%" type="text" id="text8"></td> 

<td>І <input size="1%" type="text" id="text9"></td> 

<td>К <input size="1%" type="text" id="text10"></td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

  

<p align="center"> 

<button onclick="myFunction()">Відправити</button> 

<input class="obn" type="button" onclick="window.location.reload()" value="Очистити"> 

</p> 

</div> 
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<div class="canvas"> 

<canvas id="myCan" width="700" height="380" style="border: 0px solid #000000"></canvas> 

</div> 

</div> 

<script> 

  

let x = 35; 

let y = 345; 

  

function myFunction() { 

let x1 = +document.getElementById("text1").value; 

let x2 = +document.getElementById("text2").value; 

let x3 = +document.getElementById("text3").value; 

let x4 = +document.getElementById("text4").value; 

let x5 = +document.getElementById("text5").value; 

let x6 = +document.getElementById("text6").value; 

let x7 = +document.getElementById("text7").value; 

let x8 = +document.getElementById("text8").value; 

let x9 = +document.getElementById("text9").value; 

let x10 = +document.getElementById("text10").value; 

        let arr = [x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10]; 

  

var k = myCan.getContext('2d'); 

k.beginPath(); 

k.setLineDash([]); 

        k.lineWidth = 2; 

        k.strokeStyle = 'blue'; 

k.moveTo(95, -arr[0] * 5 + 345); 

        x = 95; 

for (let i = 1; i <= arr.length - 1; i++) { 

            x = x + 60; 

            k.lineTo(x, -arr[i] * 5 + 345); 

        } 

k.stroke(); 

        x = 35; 
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let averae = (x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 + x10) / arr.length; 

myFunction3(averae); 

  

    } 

  

function myFunction2() { 

var g = myCan.getContext('2d'); 

g.beginPath(); 

g.setLineDash([]); 

        g.lineWidth = 2; 

        g.strokeStyle = 'black'; 

  

        //Ось Y 

g.moveTo(35, 355); 

g.lineTo(35, 15); 

g.lineTo(31, 30); 

g.moveTo(35, 15); 

g.lineTo(39, 30); 

  

        //Ось X 

g.moveTo(25, 345); 

g.lineTo(670, 345); 

g.lineTo(658, 340); 

g.moveTo(670, 345); 

g.lineTo(658, 350); 

g.stroke(); 

  

var l = myCan.getContext('2d'); 

l.beginPath(); 

        l.lineWidth = 0.7; 

        l.strokeStyle = 'black'; 

for (let i = 0; i <= 10; i++) { 

            l.moveTo(x, 353); 

            l.lineTo(x, 337); 

            x = x + 60; 
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        }; 

for (let i = 0; i <= 20; i++) { 

l.moveTo(27, y); 

l.lineTo(43, y); 

            y = y - 15; 

        } 

l.stroke(); 

    } 

  

function myFunction3(averae) { 

let s = 0; 

if (averae < 15) { 

            s = 11.5; 

        } else if ((averae >= 15) && (averae < 16)) { 

            s = 12.5; 

        } else if ((averae >= 16) && (averae < 17)) { 

            s = 13.5; 

        } else { 

            s = 14.5; 

        } 

var m = myCan.getContext('2d'); 

m.beginPath(); 

m.setLineDash([10, 20]); 

        m.lineWidth = 2; 

        m.strokeStyle = 'red'; 

m.moveTo(35, -s * 5 + 345); 

m.lineTo(670, -s * 5 + 345); 

m.stroke(); 

    } 

myFunction2(); 

</script> 

</body> 

</html> 

 


