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Анотація. У публікації проаналізовано можливість застосування 

семантичних технологій для формалізації, аналізу та обробки результатів 

навчання, досягнутих при неформальному й інформальному навчанні. 

Запропоновано інноваційний метод створення інформаційної системи, який 

базується на використанні основних елементів концепції Semantic Web. 

Ключові слова: валідація, неформальне навчання, інформальне 

навчання, Semantic Web, онтологія, SPARQL, конектор, RDF-сховище. 

Abstract. The publication analyzes the possibility of using semantic 

technologies to formalize, analyze and process learning outcomes achieved in non-

formal and informal learning. An innovative method of creating an information 

system based on the use of the basic elements of the Semantic Web concept is 

proposed. 

Keywords: validation, non-formal learning, informal learning, Semantic 

Web, ontology, SPARQL, connector, RDF repository. 

 

Протягом життя людина має  можливість опановувати знання і навички 

через різні форми: формальне, неформальне й інформальне навчання. 

Навчання упродовж життя є запорукою особистісного і професійного 

розвитку людини. Якщо з валідацією результатів, досягнутих в результаті 

формального навчання, все зрозуміло (Національна рамка кваліфікацій, 

Стандарти вищої освіти тощо), то валідація результатів (знань, умінь, 

навичок та компетентностей), досягнутих у процесі неформального й 

інформального навчання (з використанням відкритих освітніх ресурсів, під 

час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або 

іншою діяльністю)  вимагає системного підходу із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій [2]. 
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Сучасний розвиток інформаційних технологій показує постійне 

збільшення обсягів інформації. Сучасна інформація характеризується, крім 

великими об’ємами даних, складною структурою. Користувачі 

інформаційних технологій, які представлені на ринку праці, мають змогу 

описувати свої пропозиції/вимоги через різні неформалізовані 

характеристики, часто застосовуючи описи soft skills. Вирішити питання 

формалізації, аналізу та обробки змісту таких інформаційних ресурсів 

пропонується шляхом застосування семантичних технологій, а саме 

забезпечення семантичної сумісності відкритих освітніх ресурсів. В 

узагальненому розумінні семантична ідентифікація певного фрагменту даних 

полягає у встановленні його зв’язку з елементом опису знань предметної 

області та явним визначенням змісту такого зв’язку. 

Однією з важливих гілок сучасного розвитку інтелектуальних 

інформаційних систем є онтолого-керовані інформаційні системи, 

обумовленого розвитком концепції Semantic Web [3].  Онтологія – 

формалізований, явний опис предметної області. Онтологічні бази знань 

включають класи (поняття) і опис різноманітних зв’язків між ними, а також 

множину екземплярів понять. Semantic Web – це потужний напрям для 

підвищення ефективності розподіленого й сумісного доступу до інформації 

та її використання прикладними програмами [4]. Застосування концепції 

Semantic Web дозволяє створювати засоби для оброблення і керування 

великою кількістю інформації. Урахування семантики інформаційних 

ресурсів дає змогу зробити інформацію більш корисною.  

Основними компонентами Semantic Web є онтології, Web-сервіси та 

програмні агенти. Для створення і підтримки документування онтологій,  

імпорт і експорт онтологій різних форматів і мов, підтримку графічного 

редагування, управління бібліотеками онтологій на сьогодні існує цілий ряд 

інструментів: 

RDF – мова опису метаданих; 

OWL – мова подання онтологій; 
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SPARQL – мова запитів до RDF та OWL; 

SWRL – мова визначення правил. 

Мова OWL являє собою  синтаксичний варіант дескріпційної логіки. 

Дана мова дозволяє описувати класи і відношення між ними. Мова OWL є 

надбудовою над мовою RDF [6]. Мова опису метаданих RDF являє собою 

формалізм опису взаємопов’язаних сутностей. Мова RDF визначає загальну 

архітектуру метаданих і призначена для забезпечення сумісності метаданих 

за допомогою спільної семантики, структури і синтаксису [5]. У RDF дані 

подаються у вигляді тверджень: суб’єкт-предикат-об’єкт. Мова запитів 

SPARQL володіє можливостями формувати запити до обов’язкових і 

необов’язкових графових шаблонів моделі RDF разом із кон’юнкіями і 

диз’юнкціями. Мова визначення правил SWRL включає високорвневий 

абстрактний синтаксис для правил, подібних Horn, в під’язиках OWL DL та 

OWL Lite мова OWL. 

Для здійснення семантичної ідентифікації та документування 

результатів неформального й інформального навчання доцільне 

впровадження сервісів, робота яких ґрунтується на використанні 

семантичних технологій обробки даних на рівні знання, здатних 

використовувати й інтегрувати інформацію, у тому числі і щодо результатів 

неформального й інформального навчання, з різних джерел й баз даних.  

Пропонується для підтримки процесів валідація застосовувати 

безкоштовну інтернет-платформу ESCO [7], розроблений Європейською 

Комісією. ESCO може використовуватися як словник, що описує, визначає та 

класифікує професії, навички та кваліфікації, що стосуються ринку праці та 

освіти та навчання в ЄС. Важливим є те, що класифікатор ESCO об’єднує 

ринки праці країн-членів ЄС. Це дозволяє різним учасникам ринку праці  

більш ефективно спілкуватися з навичками, навчанням та роботою будь-

якими  європейськими мовами. 

Зважаючи на вищезазначене, пропонуємо консультаційний сервіс 

AdvisOnt, призначення якої полягає у формуванні паспорту набутих 
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компетенцій, пошуку вакансій та співставлення компетенцій з вимогами до 

вакансії на основі моделі ESCO. AdvisOnt базується на онтології домену 

«Агроконсультація». Вона реалізує підхід, заснований на онтологічному 

відображенні консультативних знань та їх обробці на семантичному рівні. 

AdvisOnt складається з набору послуг, що забезпечують семантичну 

ідентифікацію та документування результатів неформального та 

неформального навчання, формалізацію та узгодження семантичних моделей 

дорадчих об’єктів. 

До складу системи AdvisOnt входять наступні компоненти:  

1. Пошукувач – особа, яка та має набір відповідних компетенцій та 

навичок і потребує певної роботи. 

2. Роботодавець – особа чи організація, яка має потребу у працівниках 

на певну посаду. 

3. Освітні провайдери – організації, які пропонують різні (формальні, 

неформальні та неформальні) засоби навчання для розширення особистих 

компетенцій. 

4. Експерт – фахівець у галузі сільського господарства регіону, який 

може використовувати знання домену для уточнення взаємних інтересів 

роботодавців та пошукувачів та надає консультаційні послуги, якщо 

кваліфікація пошукувача потребує додаткового навчання відповідно до вимог 

роботодавця. 

Запропонована у роботі консультативна система «AdvisOnt»,  поєднує 

ринок освітніх послуг з ринком праці, забезпечуючи валідацію результатів 

формального, неформального та інформального навчання. Застосування 

концепції Semantic Web забезпечує більш гнучкі, інтелектуальні та 

персоніфіковані інформаційні системи, орієнтовані на обробку у відкритий 

інформаційний простір та використання сумісних онтологічних знань. 
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