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The given work is devoted to research of perception teaching material 

features by remote course students on cluster analysis base. As a result of 

experiment was revealed that teaching material giving in the offered adaptive 

system of remote training is more effective in comparison with the traditional 

approach. The proof is the increase of  good students cluster. 
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Дана робота присвячена дослідженню сприйняття студентами 

навчального матеріалу дистанційного курсу навчання на базі 

кластерного аналізу. В результаті проведеного експерименту було 

виявлено, що подача навчального матеріалу в запропонованій 

адаптивній системі дистанційного навчання є більш ефективною, 

що показує збільшення кластеру встигаючих студентів у 

порівнянні з традиційним підходом. 

 

Вступ 

Сьогодні, коли людина цінує свій час і прагне навчатися 

протягом усього життя, дистанційне навчання (ДН) стає не тільки 

інструментом підвищення кваліфікацій, а й набуття нових 

спеціалізованих знань. Тому доцільним є постійно підвищувати 

якість дистанційних курсів навчання (ДКН), тим більше, що висока 

конкуренція та попит на подібні системи постійно росте. 

В загальному випадку, більшість систем дистанційного навчання 

(СДН) спрямовані на подачу навчального матеріалу (НМ) 

студентам ДКН по заздалегідь визначеному принципу без 

урахування індивідуального підходу. Актуальним є  провести аналіз 

сприйняття НМ студентами ДКН, які відрізняються системами 

індивідуального підходу на базі кластерного аналізу. 



 Постановка задачі: поставимо задачу проаналізувати 

особливості сприйняття НМ ДКН на базі кластерного аналізу. Для 

розв’язання поставленої задачі запропонуємо моделі кластерного 

аналізу та нечіткі множини. 

Індивідуальний підхід при подачі НМ в сучасних СДН 

Виділяють такі типи СДН: статичні, динамічні та адаптивні. 

Статичні системи будуються на основі традиційної компоновки 

теоретичних та практичних елементів, які відповідають компоновці 

звичайного підручника, з повністю детермінованим єдиним шляхом 

навчання, і результатом навчання за допомогою таких систем є 

середній кваліфікаційний рівень [1]. Динамічні СДН  будуються на 

основі нелінійної компоновки теоретичних та практичних 

елементів, які утворюють кілька недетермінованих шляхів 

навчання, кожен з яких відповідає певному кваліфікаційному рівню 

[2]. Адаптивні СДН  (АСДН) аналогічні динамічним, однак за 

рахунок наявності зворотного зв’язку між студентом та системою 

навчання, здатні адаптуватись до особливостей окремо взятого 

студента [3]. 

У загальному випадку, АСДН засновуються на декількох 

принципах: 

 Принцип персоналізації. Реалізація цього принципу 

обумовлює, що кожен актор (користувач) системи повинен бути 

певним чином описаний в системі та однозначно ідентифікований. 

Це, в свою чергу дозволяє викладачу, наприклад, збирати 

інформацію про перебіг навчання студента [4], і оперативно 

коригувати його [3]. 

 Принцип варіативності. Система повинна забезпечувати 

кілька різних варіантів одного і того самого курсу навчання [5]. Це 

може і не передбачати розробку варіантів курсу, але у будь-якому 

випадку передбачає початкове тестування, яке дозволяє визначити 

схильності, рівень навичок або інші психофізіологічні параметри 

студента. Це дозволить підібрати студенту курс, розрахований на 

відповідну аудиторію, або кваліфікацію; 

 Принцип самовдосконалення. В системі повинен бути 

присутнім елемент досвіду. Наприклад, система повинна 

запам’ятовувати проміжні результати тестування, і відповідно ним 

автоматично коригувати процес подальшого оцінювання студента 

[5]. 



 Принцип творчої складової. Система повинна дозволяти 

студенту впливати на планування власного навчання, а також 

надавати альтернативні варіанти опанування тієї чи іншої 

інформації. 

 Принцип неповної інформації. В адаптивних системах 

матеріал повинен подаватись як окремі тези (поняття), які можуть 

бути конкретизовані за допомогою переходу на додаткові вузли 

системи, формуючи таким чином шлях індивідуального навчання 

студента [6]. 

Індивідуальний підхід і його вихідні параметри 

Для забезпечення індивідуального підходу до кожного студента 

в даній АСДН пропонується ввести принцип непрямого 

оцінювання. Непряма оцінка – оцінка, що в академічному навчанні 

ставиться викладачем інтуїтивно зважаючи на старанність студента 

та самостійну роботу [7]. 

Частіше за все непряме оцінювання зводиться до константації 

самого факту зняття замірів, проте не впливає на оцінку студента 

ДКН. Характерним прикладом є обмеження по часу під час здачі 

тесту, або доступності тесту в часі. Яскравим представником такого 

такого підходу є СДН Міжнародна Акадімія Cisco (www.cisco.net).  

У традиційному навчанні викладач, читаючи курс, завжди 

занурюється в навчальне середовище. Інтуїтивні або непрямі оцінки 

(НО), які він робить упродовж роботи, допомагають йому 

корегувати процес навчання в реальному часі. ДН такого не 

дозволяює, тому навчальне середовище для нього необхідно 

створити штучно, за допомогою технологічних засобів.  

Для цього пропонується застосування НО з метою вирішити 

задачу максимального наближення так званого «кібернетичне 

відчуття» викладача ДФН до реального. Маючи такі технічні засоби 

(які між іншим, цілком застосовні і в академічній формі) викладач 

фактично за допомогою комп’ютера розширює спектр своїх 

почуттів, тобто глибше занурюється в навчальне середовище. 

НО в ДФН можуть стати механізмом неявних спостережень за 

студентом, причому, результати таких спостережень – НО – 

впливатимуть на кінцевий результат оцінювання – на прямі оцінки 

(ПО). Крім того, аналіз НО дозволить розробляти та застосовувати 

адаптивні підходи до процесу навчання студента ДФН. 

В даній АСДН пропонується виконувати НО на основі 

наступних факторів:  

http://www.cisco.net/


1. Шлях проходження студентом дистанційного курсу 

(множина): 

 Базова основа курсу, достатня для успішної здачі тесту; 

 Розширена версія курсу – коли студент працює з додатково 

запропонованими посиланнями або працює зі спорідненими 

курсами. 

2. Швидкість опрацювання  НМ (розраховується індивідуально 

для кожного студента) (числова оцінка). 

3. Швидкість здачі тесту (індивідуально для кожного студента) 

(числова оцінка). 

Математична модель НО записується у вигляді матриці значень 

непрямих оцінок – векторів значень НО для кожного студента:  
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де nтекстуt та nтестуt  відповідно - швидкість прочитання текстового 

матеріалу та швидкість складання тестового завдання, параметри 

яких розраховується індивідуально для кожного студента на основі 

відповідно його тексту
етt

та тесту
етt

. 

НО впливає на пряму оцінку опосередковано та дозволяє АСДН 

без участі викладача ставити максимально наближені до реальних 

умов оцінки. 

Застосування кластерного аналізу для аналізу особливостей 

сприйняття НМ ДКН 

Кластерний аналіз проводився на експериментальних даних, що 

були зібрані в результаті тестування студентів. Тести студентам 

пропонувались після проходження частини курсу «Дискретна 

математика», причому курс розроблявся в запропонованій АСДН з 

використанням принципів непрямого оцінювання, тобто, з 

використанням елементів індивідуального підходу до сприйняття 

НМ студентами ДКН. Суть експерименту полягає у припущенні, що 

збільшиться кластер встигаючих студентів (відмінників та 



хорошистів) в порівнянні з результатами тестування студентів, що 

навчались та здавали тести в інших СДН.  

Кластерний аналіз показав, що сформувались кластери студентів 

за рівнем успішності здачі тесту. Дендограма кластерного аналізу 

проведена на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Дендограма розподілу студентів на кластери по 

результатам тестування засобами запропонованої АСДН 

 
Рисунок 2 – Дендограма розподілу студентів на кластери по 

результатам тестування засобами традиційних СДН 

Висновки 

В результаті проведеного дослідження було встановлено, що 

подача НМ в запропонованій АСДН є ефективнішою, оскільки 

аналізує особливості сприйняття НМ студентами ДКН, що показало 



збільшення кластерів встигаючих студентів в порівнянні з 

традиційною подачею НМ. 
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