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2. При збільшенні кількості точок в методі Монте-Карло відносно по-
хибка зменшується, але потім залишається на одному і тому самому рівні 
при достатньо великій кількості випробувань.  

3. Для зменшення похибки для стохастичних моделей слід використо-
вувати декілька незалежних ДПЧ. 
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На сьогодні існує безліч прикладів Web-систем для організації 
дистанційного навчання, серед яких Blackboard, WebCt, Moodle, IBM 
LearningSpace, проте вони не використовують модель студента, що 
знижує якість навчального процесу й не дозволяє організувати адаптивне 
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навчання. Саме модель користувача враховує механізм адаптації при 
формуванні адаптивних сценаріїв навчання та тестування. 

Метою даного дослідження є побудова моделі унікального адаптивно-
го сценарію навчання (тем і фреймів тем) для кожного студента в 
залежності від певних характеристик моделі студента (рівень підготовки, 
результати тестування, карта прогалин знань, крива забування), за допо-
могою якої реалізується механізм адаптації в дистанційній навчальній 
системі. 

Спостереження та спеціальні дослідження, проведені в роботі [1], по-
казали, що надання користувачам можливості самостійно управляти хо-
дом навчального процесу впливає на мотивацію та сприяє кращому 
засвоєнню матеріалу. Однак не можна не враховувати й того, що в 
більшості випадків послідовність викладу матеріалу настільки жорстка, 
що будь-яка її зміна небажана. У цих ситуаціях рекомендується надавати 
користувачу можливість управляти темпом подачі матеріалу, що дозволяє 
підвищити ефективність навчання на 30 - 45%, як показано в роботі [2]. З 
досліджень, проведених у роботі [3] видно, що середня успішність усіх 
студентів адаптивного  навчання з врахуванням їх когнітивних особливо-
стей збільшується більш ніж на 60 %. При таких же умовах для класично-
го навчання загальна успішність знижується. Обумовлено це тим, що,  
навчаючись за класичною схемою, студент один раз вивчає інформацію, а 
протягом подальшого навчання, займається вивченням інших предметів,  
або  ж  після нього, просто забуває те, що колись вивчив. Адаптивна ж 
модель навчання, заснована на понятійній моделі предметного середови-
ща, дозволяє не втратити раніше набуті знання, а використати їх у 
потрібний час, а у разі забування, пригадати заново, відновивши їх у 
пам’яті. 

У самому широкому змісті під моделлю студента розуміють знання 
про студента, які використовуються для організації процесу навчання. Це 
множина точно представлених фактів про студента, які описують різні 
сторони його стану: знання, особистісні характеристики, професійні 
якості тощо [4]. 

Індивідуалізоване навчання будується з урахуванням моделі користу-
вача. Усі повідомлення користувача надходять в окремі блоки моделі на 
обробку. Перед початком навчання формується модель особистих харак-
теристик, заснована як на психологічному тестуванні, так і на тестуванні 
користувача з даної теми (розділу, курсу). У процесі навчання модель ко-
ристувача уточнюється й коригується. Результати контролю зберігаються 
в блоці історії навчання, там же перебувають відомості про пройдені теми 
й вирішені завдання. Інтерпретатор моделі взаємодіє з модулем 
порівняння, що визначає адекватність знань і вмінь користувача освітнім 
цілям і відповідним знанням і вмінням. 
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На стику психології та інформатики з’явилась ще одна техніка за-
пам’ятовування – майндмеппінг (mind mapping). У перекладі з анг. слово-
сполучення означає «карта розуму» або «ментальна карта» або «інтелект-
карта». Це принципово новий спосіб аналітичного представлення 
інформації, заснований на графічному відображенні асоціативних або 
логічних зв’язків. Автор техніки ментальних карт Тоні Бьюзен. 

Представлення кожної навчальної теми інтелект-картою дозволяє охо-
пити всю ситуацію в цілому, а також утримувати одночасно у пам’яті ве-
лику кількість інформації, щоб знаходити зв’язки між окремими елемен-
тами, запам’ятовувати інформацію і бути спроможним відтворити її 
навіть через довгий період часу. Інтелект-карта є інструментом як вив-
чення, так і повторення пройденого матеріалу. 

Після проведення тестування на основі інтелект-карт кожної 
навчальної теми можна будувати карти прогалин знань. Карти прогалин 
знань – інтелект-карти з певної теми або модуля, на яких відображені 
засвоєні та незасвоєні ключові поняття. Аналізуючи карту прогалин знань 
викладач отримує інформацію про глибину засвоєння понять, тем, зага-
лом навчального курсу. Саме інтелект-карти, як вважають Тоні і Баррі 
Бьюзени, – це метод, який дозволяє стимулювати «глибоку», а не «по-
верхневу» освіту [5]. 

На основі вищенаведених ідей представимо інтелект-карту модуля 
адаптації теоретичного матеріалу та побудови індивідуального сценарію 
теоретичного навчання в дистанційній адаптивній навчальній системі, яка 
наведена на рис. 1.  

У результаті адаптивна система формує карти прогалин знань, на 
основі яких і кривих забування будує індивідуальний план повторень 
незасвоєних фреймів матеріалу для кожного студента.  

Отже, для адаптивного навчання характерний унікальний сценарій тем 
і їх блоків (фреймів) для кожного студента, оскільки вибір наступного 
навчального матеріалу з бази знань залежить від певних характеристик 
моделі студента (рівень підготовки, результати тестування, карта прога-
лин знань, крива забування). 

Формально модель процесу навчання описується кортежем 
shcfMCFTPM ,,,,,,, 0 , де  npppP ,...,, 21  – множина вузлів 

ip , кожному 
вузлу відповідає етап процесу навчання (вивчення теоретичного блоку, 
виконання тестового завдання), n – кількість вузлів;  ktttT ,...,, 21  – мно-

жина переходів it , перехід відповідає меті навчання, спрацювання пере-
ходу інтерпретується як виконання навчального завдання, k – кількість 
переходів; PTTPF   – відношення інцидентності, яке визначає мно-
жину  дуг, спрямованих від вузлів до переходів і від переходів до вузлів; 

 vcccC ,...,, 21  – множина кольорів ic  мережі Петрі,   – кількість 
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кольорів; )(
0 : CPM   – функція, яка задає початкову розмітку мережі 

Петрі; CFcf :  – функція, яка задає вирази для дуг мережі Петрі; 
MFh :  – функція, що задає правила спрацювання переходів; ()CPM   

– множина всіх можливих розміток мережі Петрі;   ,: TSs  – 
функція, яка задає статистичні дані S для кожного переходу. 

 
Рисунок - 1. Модуль адаптації теоретичного матеріалу 

Визначення кольору об’єктів мережі задається як  
 zi tlbIdc ,,, , 

де  mId ,,1   – компонента кольору для ідентифікації студента, m – число 
студентів; b – компонента кольору для підрахунку загальної кількості 
балів студента; l– компонента кольору для врахування рівня підготовки 
студента; zt – компонента кольору для врахування часу забування нав-
чального фрейму. 

Статистичні дані для кожного переходу задаються як
 

 zttRzkwstatusptypefrthmS z ,,,,,,,,,, max , 

де m – номер модуля; th  – номер теми; fr – номер блоку теми; type – тип 
навчального фрейму, який може приймати значення  type j = {«теоретич-
ний», «тест», «завдання»; p – пріоритет навчального фрейму; status – 
стан, у якому перебуває студент відносно навчального фрейму, який може 
приймати значення 
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typestatus kw – 

ключове поняття навчального фрейму; Rz – бал за виконання навчального 

фрейму; tz – час забування студентом навчального фрейму; maxt – макси-
мальний час на виконання навчального фрейму; z – рівень складності нав-
чального фрейму.  
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Формалізована модель навчального курсу створена за допомогою 
ієрархічної чотирьох рівневої мережі Петрі, яка реалізована та апробована 
у середовищі CPN Tools. 
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Модельная задача о ранце в классическом ее представлении относится 
к числу широко известных задач дискретной оптимизации. Основными 
сферами применения являются области планирования и управления эко-
номическими, производственными и транспортными системами. В част-
ности, следует отметить задачи объемного планирования для предприятий 
с единичным и мелкосерийным характером производства и задачи загруз-
ки транспортных средств. Начиная с 60-70-х гг. ХХ века стали рассматри-
ваться различные модификации задачи о ранце. В частности, была изуче-
на модель с дробимыми предметами и модель в многомерной постановке. 
Одновременно исследовались модели, где требование булевозначности 
переменных заменено требованием принадлежности их некоторому мно-
жеству неотрицательных целых чисел в ограниченном диапазоне [1]. 
Наиболее существенным шагом на пути расширения практической при-
менимости ранцевых моделей стало исследование задачи о ранце с нели-
нейными критериями, в частности, сепарабельными. Актуальность иссле-


