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(57) Спосіб побудови адаптивної системи навчан-
ня, що включає до свого складу подачу навчаль-
ного матеріалу, обчислення рейтингу знань учнів,
порівняння рейтингу учнів з нормативним рейтин-
гом, який відрізняється тим, що подача матеріалу
здійснюється в структурованому вигляді з викори-
станням аудіовізуальних кліпів, та за результатами
аналізу тесту формується фрагмент інформації в
залежності від рейтингу засвоєння матеріалу уч-
нем.

Корисна модель відноситься до галузі освітніх
систем з аудіовізуальними та комп'ютерними тех-
нологіями і може застосовуватися в освіті як само-
стійно, так і в сполученні з традиційними освітніми
методиками.

Відомий спосіб побудови освітньої системи [1],
до складу якої входить подача фрагмента учбово-
го матеріалу, тестування та порівняння відповідей
із правильними відповідями.

Спосіб дозволяє здійснювати навчання та пе-
ревіряти отримані знання шляхом тестування.

Недоліками цього способу є те, що подача на-
вчального матеріалу не залежить від ступеня за-
своєння учнем навчального матеріалу, а тесту-
вання здійснюється тільки в режимі "так -  ні",  що
значно знижує ефективність навчання.

Вказані недоліки частково усунені у відомому
способі контролю знань [2], до складу якого вхо-
дить подача навчального матеріалу учням, тесту-
вання, порівняння відповідей учнів з правильними
відповідями та індикація результатів.

Спосіб дозволяє здійснювати навчання шля-
хом подачі матеріалу та тестування із можливістю
вибору правильної відповіді з поданого набору.

Недоліками цієї системи є те, що подача на-
вчального матеріалу не залежить від ступеня за-
своєння учнем навчального матеріалу. Крім того,
наявність твердої структури тестування не надає
адаптивності складності навчального матеріалу до
рівня знань кожного з учнів,  що у свою чергу сут-
тєво погіршує як сам процес навчання, так і його
результати.

Найбільш близьким технічним рішенням за-

пропонованого способу є відомий спосіб побудови
системи рейтингового тестування [3]. Цей спосіб
здійснює тестування учнів, обчислює індивідуаль-
ний підсумковий рейтинг кожного з учнів, порівнює
отриманий рейтинг із нормативним та приймає
рішення за результатами порівняння.

Спосіб дозволяє здійснювати навчання та за
результатами проведеного тестування, оцінює
рівень знань учнів, приймає рішення про рівень
складності матеріалу при подальшому поданні.
Таким чином, відомий спосіб дає змогу визначати
рівень засвоєння отриманої інформації. Однак,
для підвищення ефективності навчання необхідна
інформація про те, чи готовий учень до наступного
етапу навчання певного рівня.

Крім того, недоліками цього способу є відсут-
ність структурованості навчального матеріалу з
розбиттям його на окремі взаємозв'язані частини.
При цьому неможливо здійснити зміну розміру
частині від ступеня засвоєння навчального мате-
ріалу учнями.

В основу корисної моделі покладено задачу
підвищення ефективності навчання шляхом адап-
тації учбового матеріалу до індивідуальності учнів.

Поставлена задача досягається тим, що пода-
ча фрагментів учбового матеріалу надається кож-
ному з учнів структуровано з розбиттям його на
окремі взаємозв'язані частини, розмір складності
яких залежить від рейтингу засвоєння навчального
матеріалу кожним з учнів.

Реалізацією способу побудови адаптивної си-
стеми навчання є відомий пристрій, до складу яко-
го додатково введено три блоки.
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Перший блок дає змогу формувати інформа-

ційний фрагмент. Він забезпечує структурування
фрагменту інформації на окремі порції для доско-
налого засвоєння. Організація безпосередніх зв'я-
зків між цими порціями дає можливість формуван-
ня контрольних питань та завдань.

Другий блок дає змогу подачі інформаційного
фрагменту учневі для вивчення. Він забезпечує
послідовне вивчення фрагментів інформації, пере-
гляд та прослухування допоміжних мультимедій-
них розділів, передачу керування третьому блоку
для виявлення ступеня засвоєння вивченої інфо-
рмації по курсу навчання.

Третій блок дозволяє виявити ступень засво-
єння фрагменту інформації та відокремлює ті фра-
гменти,  у яких знання учня недостатні.  Він забез-
печує тестування, обчислювання рейтингу знань
учня, порівняння рейтингу учнів з нормативним
рейтингом. Якщо результат тестування незадові-
льний, формується фрагмент учбового матеріалу
в залежності від рейтингу засвоєного матеріалу
учнем та керування передається другому блоку.

Прикладом типової реалізації запропоновано-
го способу є спосіб побудови системи рейтингово-
го тестування, що реалізовано у Московському
державному інституті сталі та сплавів.

Суттєві ознаки, які співпадають з прототипом,
це: подача навчального матеріалу; тестування;

обчислювання рейтингу знань учня; порівняння
рейтингу учнів з нормативним рейтингом.

Суттєві ознаки, які відрізняють від прототипу, є
те, що подача матеріалу здійснюється у структу-
рованому вигляді з використанням аудіовізуальних
кліпів; за результатами аналізу теста формується
фрагмент учбового матеріалу в залежності від
рейтингу засвоєного матеріалу учнем.

Таким чином, запропонована адаптивна сис-
тема навчання відповідає критерію корисної моде-
лі "новизна".

Порівняння запропонованого рішення не тіль-
ки з прототипом, але і з іншими технічними рішен-
нями у цій галузі техніки не дозволяє виявити в
них ознаки, які відокремлюють запропоноване рі-
шення від прототипу, що дозволяє зробити висно-
вок про відповідність критерію "суттєві відзнаки".

Експериментально досліджено, що за рахунок
адаптації навчального матеріалу до індивідуаль-
них особливостей учнів на 8-12% знижується час
роботи над учбовим матеріалом та на 5-7% під-
вищується кількість правильних відповідей.
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