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(57) Спосіб побудови інформаційно-довідкової
системи, до складу якої включено подачу порції

навчального матеріалу, побудову зв'язків між пор-
ціями навчального матеріалу, який відрізняється
тим, що побудова фрагментів навчального матері-
алу здійснюється за умов однакової складності
порцій навчального матеріалу для певних катего-
рій учнів, причому обчислення складності фрагме-
нта учбового матеріалу здійснюється з урахуван-
ням кількості понять та зв'язків між ними.

Корисна модель відноситься до галузі освітніх
систем з аудіовізуальними і комп'ютерними техно-
логіями і може застосовуватися в народній освіті
як самостійно так і в сполученні з традиційно осві-
тніми методиками.

Відомий спосіб [1] включає до свого складу
подачу порції навчального матеріалу, тестування,
порівняння відповідей із правильними, визначення
рівня розуміння порції навчального матеріалу та
при низькому рівні розуміння подачу іншого навча-
льного матеріалу. Спосіб забезпечує достатньо
якісне навчання.

Однак, недоліком відомого способу є низький
ступінь самоадаптивності даної" навчальної систе-
ми Крім того складність фрагментів учбового ма-
теріалу різна, тобто учбовий матеріал не адапто-
вано до різного рівня освіти учня

Зазначені недоліки частково усунені у відомо-
му технічному рішенні [2], до складу якого входить
подача тексту що вивчається, подальше порівнян-
ня відповідей учнів, що навчаються із правильни-
ми відповідями та індикація результатів. Такий
спосіб побудови інформаційно-довідникової' сис-
теми дозволяє розширити можливості навчання.

Однак недоліком відомого способу є часткова
адаптація учбового матеріалу до рівня знань учнів,
що суттєво погіршує процес навчання та його ре-
зультати

Найбільш близьким технічним рішенням є спо-
сіб побудови адаптивної навчальної системи [3].
Спосіб побудови інформаційно-довідникової сис-
теми дозволяє створювати порції навчального
матеріалу, будувати граф порцій навчального ма-

теріалу з наступним його аналізом, включати по-
дачу тесту з подальшим порівнянням відповідей
учнів із правильними відповідями. За допомогою
комп'ютерного засобу аналізується спрямований
граф та логічні зв'язки між фрагментами інформа-
ції, причому складність учбового матеріалу став-
лять у відповідність до індивідуального підсумко-
вого рейтингу учня.

Однак, недоліком відомого способу є недоста-
тній рівень адаптації рівня складності матеріалу та
зв'язків між порціями учбового матеріалу до рівня
освіти певних категорій учнів.

В основу корисної моделі покладено задачу
адаптації рівня навчального матеріалу до рівня
освіти учнів шляхом побудови фрагментів навча-
льного матеріалу за умов однакової' складності
порцій навчального матеріалу для певних катего-
рій учнів, причому обчислювання складності фра-
гменту учбового матеріалу здійснюється з ураху-
ванням кількості понять та зв'язків між ними

Поставлена задача вирішується за рахунок
побудови порцій навчального матеріалу однакової
складності для певних категорій учнів, причому
обчислювання складності фрагменту учбового
матеріалу здійснюється з урахуванням кількості
понять та зв'язків між ними

Реалізація запропонованого способу здійсню-
ється за допомогою технічного пристрою, до скла-
ду якого входять блоки, що здатні швидко зміню-
вати набір знань у каркасі системи не порушуючи
м структури. За допомогою модуля викладача,
викладач може в зрозумілому інтуїтивному інтер-
фейсі створювати навчальний матеріал шляхом
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визначення понять та завданням зв'язків між еле-
ментами навчального курсу.

Зв'язок між різними видами навчального мате-
ріалу реалізується на рівні зв'язків між базами да-
них і знань, що зберігаються на сервері.

Комп'ютерний засіб створює зв'язки між порці-
ями навчального матеріалу та обчислює коефіці-
єнт складності порції навчального матеріалу.

Комп'ютерний засіб веде підрахунок понять ,
які входять до складу порцм навчального матеріа-
лу, та зв'язків між ними. Сума показників понять та
зв'язків між порціями навчального матеріалу і фо-
рмує коефіцієнт складності порції навчального
матеріалу.

Під час тестування певної категорії учнів ви-
значається рейтинг рівня знань кожного з учнів, та
йому у відповідність ставлять порції учбового ма-
теріалу певної складності.

Якщо рівень складності навчального матеріа-
лу перебільшує відповідний визначений рейтинг
знань учня, йому пропонується наступна порція
навчального матеріалу меншої складності, яка
формується за зменшеною кількістю понять та
зв'язків між ними.

Таким чином здійснюється реалізація способу
побудови інформаційно-довідникової системи.

Суттєві ознаки, що співпадають з прототипом є
подача порції навчального матеріалу та побудова
зв'язків між порціями навчального матеріалу

Суттєві ознаки, що відрізняють запропоноване
рішення від прототипу є побудова фрагментів на-
вчального матеріалу, яка здійснюється за умов
однакової складності порцій навчального матеріа-
лу для певних категорій учнів та обчислення скла-
дності фрагменту учбового матеріалу, з урахуван-
ням кількості понять та зв'язків між ними.

Таким чином запропонований спосіб відпові-
дає критерію винаходу "новизна".

Порівняння запропонованого рішення не тіль-
ки з прототипом, але і з Іншими рішеннями у цій
галузі дозволяє виділити ознаки, що відокремлю-
ють запропоноване рішення від прототипу. Це до-
зволяє зробити висновок про відповідність крите-
рію "суттєві відзнаки".

Експериментальні дослідження довели, що
використання запропонованого способу у порів-
нянні з відомими дозволяє підвищити ефектив-
ність навчання шляхом зменшення часу на засво-
єння учбового матеріалу на 12%.
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