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Секція: Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту

Назва напряму секції: 1. Педагогіка та проблеми організації освіти. 1.24. Інформатизація
освіти

ЗВІТ
за 1 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)

(2019 рік)

1. Назва НДР та категорія роботи: Теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної
системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та
інформального навчання. Прикладне дослідження.

2. Керівник НДР: Строкань Оксана Вікторівна

3. Номер державної реєстрації: 0119U000272

4. Назва закладу вищої освіти або наукової установи: Таврійський державний
агротехнологічний університет

5. Терміни виконання етапу: початок - 01.01.2019, закінчення - 31.12.2019

6. Обсяг коштів, виділених на виконання звітного етапу НДР: 200.000 тис. грн.
7. Короткий зміст запиту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків)
Предмет дослідження: Інформаційна система семантичної ідентифікації, документування та
обробки результатів неформального та інформального навчання.
Об'єкт дослідження: Методи, механізми та інструменти визнання результатів неформального
й інформального навчання.
Мета науково-дослідної роботи: Мета проекту - теоретичне обґрунтування та розроблення
інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів
неформального та інформального навчання для сприяння їх визнанню й поліпшенню
порівнянності, що дозволить поєднати ринок освітніх послуг з ринком праці, забезпечивши
перехід від кваліфікаційної моделі (підтвердження професійних навиків дипломами і
сертифікатами про проходження навчальних курсів) до повноцінних компетентнісних моделей з
упровадженням так званих «паспортів навчання», які супроводжують людей упродовж їх
особистісного розвитку та професійної кар’єри.
Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення
мети: У ході виконання І етапу (етап планування) проекту вирішено наступні завдання:
1. Проаналізовано нормативно-правові засади визнання результатів неформального та
інформального навчання як у вітчизняному, так і в зарубіжному контексті.
2. Здійснено теоретичне обґрунтування процедури визнання результатів неформального та
інформального навчання як фактору розвитку економіки Україні.
3. Досліджено механізми, методи та інструменти семантичної ідентифікації, документування,
оцінки та сертифікації результатів неформального та інформального навчання в світовій
практиці.
8. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків):
-
9.Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків):
На І етапі (етап планування) прикладного дослідження з теоретичного обґрунтування та
розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки
результатів неформального та інформального навчання вперше у вітчизняній практиці
здійснено порівняльний аналіз нормативно-правових засад визнання результатів
неформального та інформального навчання у вітчизняному та зарубіжному контексті.
Досліджено принципи, методи та механізми визнання результатів неформального й
інформального навчання в США, країнах ЄС та Україні.
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З метою теоретичного обґрунтування процедури визнання результатів неформального й
інформального навчання проведено дефініційний аналіз проблематики, вивчено основні етапи
та інструменти процедури визнання. Досліджено потенціал і значення визнання результатів
неформального й інформального навчання в сфері освіти, бізнесу та громадському секторі.
Проаналізовано взаємозв’язок визнання результатів неформального й інформального навчання
з концепцією відкритої освіти та відкритих освітніх ресурсів, у т.ч. і масових відкритих онлайн-
курсів. Виявлена потреба у розробці систем визнання результатів неформального та
інформального навчання, набутих у результаті використання масових відкритих онлайн-курсів.
Досліджено методи ідентифікації, документації, оцінки та сертифікації результатів
неформального й інформального навчання. Розкрито потенціал семантичної ідентифікації
результатів неформального й інформального навчання, представлених у вигляді
неструктурованих даних.
Проаналізовані існуючі інструментальні засоби (системи) визнання результатів навчання,
отриманих поза системою формальної освіти.
10. Результати виконання звітного етапу відповідно до технічного завдання: 

Номер етапу Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані результати етапу

1 Етап планування 1. Проаналізовано
нормативно-правові
засади визнання
результатів
неформального та
інформального навчання
як в європейському, так і в
українському контексті. 2.
Досліджено існуючі
методи та інструменти
семантичної ідентифікації
та документування
результатів
неформального та
інформального навчання в
світовій практиці.

1. Аналіз нормативно-правових
засад визнання результатів
неформального та
інформального навчання у
вітчизняному та зарубіжному
контексті. 2. Теоретичне
обґрунтування процедури
визнання результатів
неформального та
інформального навчання як
фактору розвитку економіки
Україні. 3. Обґрунтування
механізмів, методів та
інструментів семантичної
ідентифікації, документування,
оцінки та сертифікації
результатів неформального та
інформального навчання в
світовій практиці.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або
зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до
20 рядків):
-
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12. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи

№
з/п

Показники Заплановано
(відповідно
до проекту),

одиниць

Виконано
(за резуль-

татами
НДР),

одиниць

Відсоток
виконання,

%

1. Публікації виконавців (авторів) за
тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що індексуються у
наукометричних базах даних:
- Scopus 2 1 50.00
- Web of Science 0 0 100.00
- Index Copernicus 0 2 перевиконано

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
індексуються у наукометричних базах
даних Scopus та/або Web of Science (або
Index Copernicus для суспільних та
гуманітарних наук)*

0 0 100.00

1.3. Статті у виданнях, що включені до переліку
наукових фахових видань України:

3 6 перевиконано

з них: у виданнях з особливим статусом
(рекомендовані секціями)**

0 0 100.00

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України
(крім тих, що увійшли до п. 1.2.)

0 12 перевиконано

1.5. Монографії та розділи монографій,
опубліковані за рішенням Вченої ради
закладу вищої освіти (наукової установи)

0 0 100.00

1.6. Монографії та розділи монографій,
опубліковані (або підготовлені і подані до
друку) в іноземних видавництвах

0 0 100.00

1.7. Підручники, навчальні посібники України 0 1 перевиконано
1.8. Словники, довідники 0 0 100.00
2. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за

тематикою НДР
0 0 100.00

2.2. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР

0 0 100.00

3. Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, створені за
тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів України 0 0 100.00
3.2. Отримано свідоцтв про реєстрацію

авторського права на твір
0 1 перевиконано

3.3. Отримано патентів інших держав 0 0 100.00
4. Участь з оплатою у виконанні НДР

(штатних одиниць/осіб):
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№
з/п

Показники Заплановано
(відповідно
до проекту),

одиниць

Виконано
(за резуль-

татами
НДР),

одиниць

Відсоток
виконання,

%

4.1. Студентів 0 0 100.00
4.2. Молодих учених та аспірантів 1 1 100.00

* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів
представляти на Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки).
** Для секцій, які не визначили перелік видань з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б»
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку
формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2018 р. за № 148/31600.

13. Перелік виконавців (ПІБ та посада)

1. Строкань Оксана Вікторівна, керівник проекту, снс, завідувач кафедри комп’ютерних наук
ТГАТУ імені Дмитра Моторного.
2. Лубко Дмитро Вікторович, снс, доцент кафедри комп’ютерних наук ТГАТУ імені Дмитра
Моторного.
3. Прийма Сергій Миколайович, пнс, заступник Мелітопольського міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, професор кафедри комп’ютерних наук ТГАТУ імені Дмитра
Моторного.
4. Рогушина Юлія Віталіївна, снс, старший науковий співробітник відділу автоматизованих
інформаційних систем Інституту програмних систем НАН України.
5. Гладун Анатолій Ясонович, снс, cтарший науковий співробітник відділу комплексних
досліджень інформаційних технологій Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України.
6. Литвин Юлія Олександрівна, мнс, фахівець ТОВ "ДТЕК СЕРВІС".

14. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених дисертацій:
1. Gladun A. Ya., Rogushina Yu. V., Andrushevich A. A. Using Semantic Modeling to Improve the
Processing Efficiency of Big Data in the Internet of Things Domain. Cybernetics and computer
engineering. № 2 (196), 2019. P. 27–42. URL: http://kvt%2Djournal.org.ua/content/2019/196/2.pdf.
https://doi.org/10.15407/kvt196.02.027, http://kvt%2Djournal.org.ua/1230/ (Index Copernicus).
2. Рогушина Ю.В. Использование онтологического анализа для создания современных
энциклопедических порталов. Онтология проектирования, Т. 9, № 1(31). С. 70–84. URL: DOI:
10.18287/2223-9537-2019-9-1-70-84
http://agora.guru.ru/scientific_journal/files/Ontology_Of_Designing_1_2019_opt_final.pdf (Index
Copernicus).
3. Rogushina J., Gladun A., Pryima S. Use of Ontologies for Metadata Records Analysis in Big Data. //
CEUR Workshop Proceedings, 2018. Vol 2318. pp. 46-63. URL:
http://ceur%2Dws.org/Vol%2D2318/paper5.pdf. (Scopus). Дата публікації лютий 2019.
4. Аніщенко О. В., Прийма С. М., Строкань О. В. Визнання результатів неформального й
інформального навчання: минуле й сьогодення. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи:
збірник наукових праць. Київ. 2019. Вип. 2(16). С. 11-26. (фахова).
5. Гладун А. Я., Хала К. О. Використання онтологічних моделей для формалізованого
оцінювання знань. Комп’ютерні засоби, мережі та системи, 2019. № 27. С. 67-73. (фахова).
6. Рогушина Ю. В. Використання тезаурусів для пошуку складних інформаційних об’єктів у Web
на основі онтологій. Проблеми програмування. № 4. 2019. С. 28–52. URL::
http://pp.isofts.kiev.ua/ojs1/article/view/378. (фахова).
7. Рогушина Ю. В. Засоби та методи аналізу неструктурованих даних. Проблеми програмування.
№ 1. 2019. С.57–77. URL: http://pp.isofts.kiev.ua/ojs1/article/view/348. (фахова).
8. Рогушина Ю. В. Проблеми використання онтологічного аналізу для подання знань у wiki-
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ресурсах. Проблеми програмування. № 2. 2019. С.17–37. URL:
http://pp.isofts.kiev.ua/ojs1/article/view/358. (фахова).
9. Рогушина Ю. В., Гришанова І. Ю. Використання онтологій для розширення можливостей
пошуку та навігації в онлайн-версії «Великої Української Енциклопедії». Проблеми
програмування. № 4, 2019. С.11-27. URL: http://pp.isofts.kiev.ua/ojs1/article/view/377. (фахова).
10. Методи та системи штучного інтелекту: навч. посіб. / укл. Д. В. Лубко, С. В. Шаров.
Мелітополь : ФОП Однорог Т.В. 2019. 264 с. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7618
11. Навчальний посібник «Теорія алгоритмів». Автор: Прийма С.М. (свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір № 89258 від 03.06.2019 р.).
Публікації у матеріалах конференцій:
1. Гладун А. Я., Прийма С. М. Онтологічний аналіз для персоналізації неформального навчання
в МООС. Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження
на шляху до Євроінтеграції» (21–22 червня 2019 р.). Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т.
Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. Частина 2. С.23-26. URL:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8508.
2. Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. Застосування семантично розмічених відкритих
енциклопедійних ресурсів для автоматизованого оцінювання результатів дистанційного
навчання. Матеріали науково-практичної конференції «Енциклопедичний контент і виклики
сучасного світу». ДНУ «Енциклопедичне видавництво». Київ. 2019. С. 67–73.
3. Лубко Д. В. Аналіз європейського порталу вакансій EURES з погляду його використання
пошукувачами для майбутнього працевлаштування. Сучасний рух науки: тези доп. VII
міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Міжнародний електронний науково-
практичний журнал «WayScience». м. Дніпро. 6-7 червня 2019. С.1036–1041. URL:
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11180/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0
%BD%D0%B8%D0%BA.pdf.
4. Лубко Д. В. Використання роботодавцями WEB-платформи EURES, як гарантованого засобу
покращання послуг трудового посередництва. Матеріали міжнародного науково-практичного
форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції» (21–22 червня 2019р.)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною
редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. Частина 2. С.
65–70. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8526.
5. Лубко Д. В. Інформаційне WEB-забезпечення EURES. Використання пошукувачами
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