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Аналіз технологій подання і керування 

знаннями в навчальних системах

Аналізуються основні інтелектуальні та 

інформаційні технології для подання і керування 

знаннями в комп’ютерному навчанні, які набули 

поширення в дослідженнях і на практиці
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1. Експертні системи, застосовані для 

навчання

Особливості і переваги: Недоліки:

 Ефективні для розв’язку 
практичних задач.

 Підтримують механізми 
виведення, формалізуючи 
задля цього необхідні 
правила, тому підходять 
для навчання процедурним 
навичкам.

 Джерела: 

 Clancey, W.J. (1987); 

 Антонченко М. О. (2001);  

 McArthur, D., Lewis, M, Bishay, M. 
(1993). 

 Експертні системи не в змозі 
відобразити усі знання 
експерта.

 Відкидають елементи знань, що 
не є необхідними для вирішення 
задач, такі як, наприклад,  
первинні принципи, або базові 
поняття, що в свою чергу є 
дуже важливими в педагогічному 
контексті.

 Можуть передавати розуміння 
навчальних тем студентам лише 
поверхнево.
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2. Інтерактивні середовища вивчення (ІСВ) 

і мікросвіти

Особливості і переваги: Недоліки:

 За допомогою спроектованих у 
ІСВ об’єктивних 
властивостей світу, студенти 
мають змогу вивчати його, 
досліджуючи ці властивості і 
відношення.

 Втілюють переваги 
конструктивізму в педагогіці, 
забезпечуючи такий спосіб 
навчання, головним ініціатором 
в якому є студент, який 
вчиться за допомогою методу 
дослідження. 

 Джерела:

 Shute and Glaser (1990);

 McArthur, D., Lewis, M, and
Bishay, M. (1993)

 Тут майже  не використовується 
дидактичний вплив на 
навчання.

 Такий метод із його скромним 
дидактичним впливом має ризик 
не досягти цілей навчання.

 ІСВ переживають труднощі у 
визначенні і оцінюванні 
результатів навчання.

 Такі системи є дуже складними 
для програмної реалізації, а 
коли мова іде про Інтернет-
освіту, їх застосування 
виявляється особливо 
ускладненим через саму 
архітектуру і обмеження мережі 
Інтернет
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3. Семантичні мережі

Особливості і переваги: Недоліки:

 Формалізує об’єкти реального 
світу і відношення між ними.

 Вміють «міркувати» 
навчальними поняттями і 
об’єктами, що дає ширші 
можливості для передачі і 
керування знаннями на рівні 
смислу та формування 
когнітивних моделей
освітнього процесу і учня.

 Джерела:

 McArthur, D., Lewis, M, and
Bishay, M. (1993)

 Berners-Lee T. (2005)

 Stankov, S., Žitko, B., Grubišić, A.
(2005)

 Велика трудомісткість
процесу створення адекватної 
семантичної мережі. 

 Технологія семантичних мереж 
вимагає для їх ефективного 
застосування подання повної 
картини області – так звана 
проблема «всеосвіченості»
системи: 
 Необхідно виконати 

формалізацію усіх об’єктів і 
відношень між ними, що часом 
може викликати серйозні 
труднощі, і крім цього 
призводить до формалізації 
знань, що в даному навчальному 
контексті не мають дидактичної 
важливості.
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4. Гіпертекст

Особливості і переваги: Недоліки:

 Дозволяє гнучко представляти 
навчальні матеріали з 
урахуванням таких  
особливостей як паралелізм, 
перехресні зв'язки, взаємне 
проникнення і одночасна 
присутність одного елемента в 
декількох місцях, що не може 
бути передано строгою 
ієрархією.

 Дозволяє успішно вирішувати 
задачі навігації і візуалізації
контенту.

 Джерела:

 Berners-Lee T., Caіllіau R., 
Luotonen A., Nіelsen H., Secret A., 
(1994)

 Слабка структурованість і 
відсутність типізації даних 
поданих гіпертекстовою 
моделлю, суттєво обмежує 
можливості їх програмного 
опрацювання, а це, в свою чергу, 
негативно відображається на 
функціональних можливостях 
навчальної системи.

 Тому модель гіпертексту слід 
використовувати як засіб 
навігації і візуалізації навчальної 
інформації, сама ж навчальна 
інформація і знання повинні 
формалізуватися на основі 
додаткових семантичних 
моделей.
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5. Аналіз текстів та інформаційний пошук

Особливості і переваги: Недоліки:

 Знання безпосередньо не 
формалізуються, а 
зберігаються в 
текстовому вигляді.

 Основний акцент робиться 
на механізмах видобування 
і пошуку необхідної 
(релевантної) навчальної 
інформації.

 Джерела:

 Brusilovsky, P. and Tasso, C. 
(2004)

 Валгина Н.С. (1998).

 Недоліком застосування таких 

підходів є їх природна 

обмеженість, пов’язана із 

слабкою формалізацією і 

структуризацією навчальної 

інформації. 

 Тому методи аналізу і пошуку 

інформації слід 

використовувати разом із 

іншими технологічними 

рішеннями.
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Ключові форми передачі знань в зазначених 

навчальних  системах

Експертні 

системи,

Семантичні 

мережі

Мікросвіти

Гіпертекст

Аналіз текстів

Інформаційний 

пошук

Формальна мова
із елементами 

природної мови

Природна мова
із елементами 

мультимедіа

Об'єктивні 

властивості 

світу

Учень8



Відмінність задачі подання знань в 

системах ШІ і системах навчання

Системи штучного інтелекту – розв'язання задач

Системи навчання – передача знань учневі
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Розв'язання задач як процес застосування знань з предметної області

Розв'язання задачі 
відбувається на основі 
експертних знань з 
предметної області

Експерт

Розв'язання 

задачіЗнання

Класичний процес розв'язання задачі експертом

Розв'язання задач на основі системи штучного інтелекту

Експерт

Інженер 

по знанням

Знання Інтелектуальна

системаЗнання
Розв'язання 

задачі
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Від експерта до інженера передача відбувається мовою комунікації, тоді як інженер

закладає знання в систему на мові мислення. Завданням інженера по знанням є

розуміння мови комунікації експерта, що виражає його неявні знання, і переведення її

на мову мислення системи, яка подає формалізовані знання.



Навчання як процес передачі знань
Класичний процес навчання – це «транспортування» знань від носія 
знань до учня

Викладач Студент
Знання

Викладач

Студент

Знання Система 

навчання

Знання

Класичний процес навчання

Дистанційне навчання
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Ефективний процес навчання передбачає передачу знань від системи до студента 

зрозумілою для нього мовою, що є його мовою комунікації.



Класифікація підходів до подання 

знань в навчальних системах

Когнітивно-семантичний і

мовно-дидактичний підходи
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Когнітивно-семантичний підхід

Технології, методи і моделі, породжені класичною задачею ШІ –
моделювання знань людини з метою розв'язання задач. Представляє
модель “Знати” і подає знання мовою мислення.

Особливості підходу:

1. Служить для моделювання знань людини.

2. Орієнтується на розв'язання задач (а не на навчання).

3. Має на меті створення формальної мови, не залежної від природної

мови і придатної для комп'ютерних маніпулювань

Основним недоліком підходу у контексті навчання є те, що зворотний
процес передачі знань від системи до учня ускладнюється із-за
нездатності системи «добре говорити» звичною для людини мовою
подання знань – її природною мовою.

Іншим недоліком є так звана проблема всеосвіченості, в результаті якої
відбувається формалізація таких аспектів предметної області, які не мають
педагогічної значимості, тим самим ускладнюється як побудова БЗ, так і її
застосування для навчання.
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Мовно-дидактичний підхід

Технології, методи і моделі, які виникають у контексті вимог
моделювання навчального процесу. Представляє модель “Навчати” і
подає знання мовою комунікації.

Особливості підходу:

1. Ґрунтується на природній мові, як основному засобі передачі знань.

2. Бере до уваги такі галузі, як дидактика, теорія тексту, герменевтика,

лінгвістика, інформаційний пошук, поняття гіпертексту.

3. Має на меті забезпечити такий процес передачі знань, який

задовольнить освітні потреби учня.

Недоліком підходу є недостатня формалізація, що ускладнює

комп'ютерне опрацювання знань і перешкоджає задачам

автоматизації навчального процесу.
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Проблема синтезу підходів для адекватного моделювання 

знань для в системах навчання

 Класичний процес навчання містить обидві складові: «знати» і 
«навчати»:

 Викладач насамперед знає предмет навчання

 Це, а також педагогічні методики, дають змогу викладачеві навчати своєму 
предмету

 Студент пізнає предмет завдяки процесу навчання

 Отже вміст «моделі знань» викладача повинен бути сприйнятий 
студентом за допомогою «моделі передачі знань».

 Таким чином моделювання знань для навчальних систем повинно 
передбачати синтез когнітивно-семантичного і мовно-дидактичного 
підходів.
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Синтез галузей для моделювання знань в навчальних 

системах
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Семантичне моделювання навчального контенту як засіб 

моделювання знань в навчальних системах
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Загальна модель навчального контенту 

інтелектуальної навчальної Web-системи

 Таким чином навчальна система 
повинна містити контент, тобто 
інформаційне наповнення, яке 
виражає знання мовою 
комунікації людини, і його 
семантичну формалізацію з 
урахуванням моделювання 
предметної області, а також 
володіти дидактичними 
функціями, які керують на основі 
семантики контенту процесом 
постачання контенту учневі

 Отже завдання 
моделювання знань 
навчальної системи 
зводиться до побудови 
семантичної моделі 
навчального контенту, 
що включає зазначені 
компоненти



Висновки
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1. Освітні системи вимагають такого підходу до проблеми моделювання знань, 

який свідомо врахує необхідність комунікації з учнем на мові, зрозумілій для 

нього, за допомогою застосування принципів і завдань дидактики

2. Так як універсальною мовою передачі знань для людини є природна мова, 

саме на її використанні повинен ґрунтуватися процес моделювання знань для 

систем навчання. Природна мова виступає тут перш за все у формі 

навчального тексту, який разом з мультимедіа стає провідним способом 

передачі знань в дистанційних навчальних системах.

3. Щоб реалізувати педагогічний принцип, який передбачає, що перш за все 

вчитель повинен володіти знаннями, і вже потім передавати ці знання учням, 

слід збагатити навчальні системи семантичними моделями знань на основі 

ШІ. Натомість такі моделі повинні будуватися в контексті дидактичних 

задач, не перегромаджуючись нецільовою семантикою з одного боку і 

реалізуючи семантику, яка повинна підтримати задачі навчання з іншого. 

Також такий підхід повинен врахувати і вирішити проблему всеосвіченості. 

4. Оптимальне врахування зазначених завдань вбачається в побудові 

семантичної моделі навчального контенту.



 znannya.org –

 Портал знань

 Портал безперервного 
навчання 

 Функціонує на основі 
розробленої семантичної 
моделі навчального 
контенту, автоматизуючи 
різні процеси 
дистанційного навчання.

 setlab.net –

 Лабораторія СЕТ

 Статті, що містять 
формальний опис
семантичної моделі 
навчального контенту на 
основі поданих принципів 
та подальші дослідження.

 Дякую за увагу!
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Практичні 

результати

http://www.znannya.org/
http://www.setlab.net/

