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ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ СЕМАНТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І 

ДОКУМЕНТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО Й 

ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

 

Анотація: Здійснено аналіз підходів взаємодії ринку надання освітніх 

послуг з ринком праці через визнання результатів неформального й 

інформального навчання. Запропоновано класифікатор ESCO, який дозволяє 

здобувачам роботи і роботодавцям з різних країн-членів Європейського Союзу 

більш ефективно оперувати інформацією про результати навчання. 

Запропоновано програмний засіб семантичної ідентифікації і документування 

результатів неформального й інформального навчання на основі онтологічних 

баз знань. Приведений опис DF-діаграми  програмного  засобу семантичної 

ідентифікації і документування результатів неформального й інформального 

навчання, яка показує основні функціональні потоки даних засобу. 

Ключові слова: неформальне навчання, інформальне навчання, онтологія, 

ESCO, компетенції. 

Abstract: The analysis of approaches of interaction of the market of rendering of 

educational services with the labor market through recognition of results of non-formal 

and informal training is carried out. The ESCO classifier has been proposed, which 

allows jobseekers and employers from different European Union member states to 

operate more effectively on information on learning outcomes. A software tool for 

semantic identification and documentation of non-formal and informal learning 

outcomes based on ontological knowledge bases is proposed. A description of the DF-

diagram of the software tool for semantic identification and documentation of the 

results of non-formal and informal learning, which shows the main functional data 

flows of the tool. 
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Сучасний розвиток суспільства вимагає відповідного рівня освіти громадян, 

які спроможні самостійно ставити та реалізовувати цілі, спрямовані на 

досягнення життєвого успіху. Актуальним постає питанням саморозвитку та 

самоосвіти, результатом яких є набуття нових знань, умінь і навичок. Визнання 

цих результатів навчання, досягнутих через неформальне й інформальне 

(спонтанне) навчання, в тому числі через відкриті освітні ресурси, є необхідним 

для доступу до ринку праці і просування по кар’єрній дробині [1].  

Дуже часто суб’єкти, що представлені на ринку праці, описують свої 

досягнення різні неформалізовані характеристики, які часто є нематеріальними 

(наприклад, командний дух, соціальні навички, лідерські навички). Для опису 

таких характеристик можуть використовуватися різні терміни, що актуалізує 

проблему співставлення семантики таких описів.  Для вирішення питання 

формалізації, аналізу та обробки  змісту інформаційних ресурсів  пропонується 

використовувати інформаційні системи оброблення великих об’ємів даних із 

застосуванням  семантичних технологій [4]. Одним з результатів такої обробки 

може стати досягнення семантичної сумісності відкритих освітніх ресурсів, яка 

дозволить ІТ-системам використовувати й інтегрувати інформацію, у тому числі 

і щодо результатів неформального й інформального навчання, з різних джерел й 

баз даних.  

Пропонується для представлення специфіки результатів неформального й 

інформального навчання програмний засіб семантичної ідентифікації і 

документування результатів неформального й інформального навчання, який 

базується на використанні онтології багатомовного класифікатора європейських 

навичок, умінь, кваліфікації та професій ESCO (European Skills, Competences, 

Qualifications and Occupations) [2], яка складається з трьох елементів – професії, 

навички та кваліфікації. Класифікація ESCO визначає і класифікує навички, 

компетенції, кваліфікації і професії, які мають значення для європейського ринку 

праці, освіти та професійної підготовки [3]. 
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Інтерфейс пропонованого програмного засобу із зовнішнім світом, а саме 

інформаційні потоки між модулем  і зовнішніми сутностями, з якими він 

пов’язаний, складається із інформаційних потоків між користувачами а самими 

модулем, який обробляє та зберігає інформацію в базі даних. Ідентифікуємо ці 

зовнішні сутності, а також єдиний процес, що відображає головну мету або 

природу засобу. На рис. 1 приведена DF-діаграма програмного  засобу 

семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й 

інформального навчання.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. DF-діаграма  програмного  засобу семантичної ідентифікації і 

документування результатів неформального й інформального навчання 

 

Функціональна модель складається з чотирьох основних блоків: Ввести 

дані, Інтегрувати дані в сховище, Проаналізувати запити та дані, Вивести дані. 

Вхідними даними, які поступають на вхід системи від користувачів, можуть 

виступати: службова інформація (перелік професій, компетенцій, навичок, 

м’яких навичок тощо), профіль користувача (ПІБ, адреса, назва тощо), резюме, 

вакансії. Ці дані формують запити на зміну інформації в сховищі даних. Сховище 

даних побудоване у вигляді RDF-сховища [5] і має своєю основою онтологію 

ESCO. RDF визначає загальну архітектуру метаданих і призначене для 
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забезпечення сумісності метаданих за допомогою спільної семантики, структури 

і синтаксису.  

У блоці аналізу запитів і даних вирішуються такі завдання: 

- співставлення вимог, що висуваються до наявних вакансій, із наявних 

резюме здобувачів; 

- співставлення компетенцій здобувачів до наявних вакансій роботодавців; 

- співставлення запитів здобувачів із наявними резюме освітніх ресурсів 

тощо. 

В якості моделі професійних компетенцій виступають Стандарт вищої 

освіти України, освітньо-професійні програми відповідної кваліфікації,  

Європейська рамка кваліфікацій тощо.  

Взаємодія користувачів із системою відбувається за допомогою веб-сервера, 

який буде обробляти запити до сховища даних, і обробляти результати запитів. 

Для створення веб-серверу  доцільно використовувати мову програмування PHP 

та  PHP фреймворк Laravel. Мова РНР надає програмісту інструменти для 

швидкого і ефективного вирішення поставлених завдань та відрізняється 

практичністю за рахунок традиційності, простоти, ефективності, безпеки, 

гнучкості. PHP фреймворк Laravel характеризується підвищеною безпекою і 

готовністю до установки плагінів і бібліотек. Цей фреймворк володіє таким 

функціоналом як RESTful-роутинг, кешування, управління користувачами і 

аутентифікація. Завдяки всьому цьому Laravel прискорює процес розробки. 

Запропонований програмний  засіб семантичної ідентифікації і 

документування результатів неформального й інформального навчання 

направлений на  аналіз компетенцій представників сучасного ринку праці та  

побудови особистої освітньої траєкторії для досягнення професійних цілей. 
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