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1. Актуальність теми дисертації 

Сучасний розвиток інформаційних технологій, глобального використання 

мережі Internet та зусиль у напрямі зниження вартості послуг ставить актуальне 

завдання реалізації розробки та впровадження інформаційних технологій в 

освітній процес. В умовах пандемії проведення освітнього процесу на високому 

рівні стає одним з найважливіших завдань, які можуть бути реалізовані за 

допомогою дистанційної форми навчання. Реалізація дистанційної форми 

навчання дозволяє подання он-лайн навчального процесу у вигляді 

інформаційної системи, яка може бути якісно реалізована з включенням 

елементів інфографіки. 

Проте на даний час відсутні дослідження, які стосуються синтезу моделей 

факторів впливу на якість реалізації дистанційної форми навчання та художньо-

технічного оформлення курсів з використанням інфографіки, розв’язання задач 

проектування оптимальних варіантів реалізації дистанційної форми навчання та 

подання даних в інфографіці. 

Таким чином, розроблення моделей інформаційної технології 

формування якості реалізації дистанційної форми навчання та оптимального 

подання даних в інфографіці на основі методів системного аналізу і теорії 

нечітких множин є актуальним науковим завданням, одним із шляхів 

вирішення якої є розроблення моделей відповідної інформаційної технології на 

підставі виокремлення і дослідження факторів впливу на вказані процеси та 

прогностичного оцінювання якості засобами нечіткої логіки.. 

Вирішенню зазначеного актуального науково-прикладного завдання 

присвячена дисертаційна робота Конюхова Андрія Дмитровича «Моделі 

інформаційної технології у дистанційному навчанні з використанням 

інфографіки» на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертаційна робота Конюхова А. Д. безпосередньо пов’язана з науковими 

дослідженнями кафедри інформаційних мультимедійних технологій і кафедри 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії 
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друкарства, що орієнтовані на прогнозування якості видавничо-поліграфічних 

процесів, які стосуються електронних інформаційних та мультимедійних 

технологій зокрема із застосуванням дистанційного навчання через мережу 

Інтернет. Тематика дисертаційного дослідження відповідає пріоритетним 

напрямкам розвитку науки і техніки на період до 2020 року, визначеним 

Верховною Радою України. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі  

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи 

Конюхова А. Д. обґрунтовані коректним та доцільним використанням 

необхідного математичного апарату, успішною програмною реалізацією 

розроблених моделей інформаційної технології з використанням інфографіки, 

ефективним практичним впровадженням результатів дисертаційного 

дослідження, що продемонструвало відповідність теоретичних досліджень та 

реальних результатів. 

Методологія досліджень дисертаційної роботи ґрунтується на принципах 

системного аналізу (ієрархічності, декомпозиції та ін.), методах аналізу та 

моделювання процесів. У процесі розроблення моделей інформаційної 

технології використано експертний метод опитування, теорія графів та 

семантичних мереж, елементи логіки предикатів, метод ранжування факторів, 

метод аналізу ієрархій, метод попарних порівнянь, методи багатокритеріальної 

оптимізації та засоби нечіткої логіки – для оцінювання формування якості 

реалізації дистанційної форми навчання та оптимальності у поданні даних в 

інфографіці.  

Надані практичні рекомендації ґрунтуються на розроблених у 

дисертаційній роботі наукових положеннях. 

 

3. Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджується повнотою розгляду об’єкта дослідження та застосуванням 

методів, адекватних предмету дослідження. Достовірність забезпечується також 

коректною постановкою проблеми, мети та задач дисертаційного дослідження.  

Достовірність і обґрунтованість результатів базується на обґрунтованому 

використанні: принципів системного аналізу, теорії графів та семантичних 

мереж, методу попарних порівнянь, засобів нечіткої логіки. 

Достовірність результатів базується також на успішній апробації 

отриманих результатів на Міжнародних науково-технічних і науково-
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практичних конференціях (в тому числі закордонних та таких, матеріали яких 

індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science).  

Достовірність теоретичних та практичних результатів підтверджується 

успішним впровадженням отриманих рішень у навчальному процесі 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 

Боберського, Львівській академії мистецтва, Української академії друкарства, 

що підтверджено відповідними документами. 

 

4. Наукова новизна результатів досліджень та їх теоретичне значення 

Наукова новизна досліджень полягає у вирішенні актуального науково-

прикладного завдання розроблення моделей інформаційної технології 

формування якості реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації 

даних у інфографіці.. 

В дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Конюхов А. Д. отримав такі важливі наукові результати: 

вперше: 

 створено класифікаційну модель факторів якості процесу реалізації 

дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці, що 

дозволило формалізувати відображення та опис зв’язків між факторами 

за допомогою семантичних мереж і логіки предикатів; 

 синтезовано та оптимізовано багаторівневі моделі пріоритетності 

впливу виокремлених факторів на якість процесу реалізації 

дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці, що 

уможливило проектування альтернативних і розрахунок оптимальних 

варіантів якісної реалізації розглянутих процесів; 

 побудовано багаторівневі моделі, які відтворюють алгоритм 

формування якості процесу дистанційного навчання та візуалізації 

даних в інфографіці, що дозволило провести прогнозування 

інтегральних показників якості; 

 розроблено структурно-функціональну модель інформаційної 

технології формування якості реалізації дистанційної форми навчання 

та подання даних в інфографіці;; 

отримав подальший розвиток: 

 метод ранжування факторів, отриманих на підставі методу аналізу 

ієрархій, що забезпечило адекватність отриманих вагових значень 

факторів. 
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5. Практичне значення результатів та рекомендації щодо їх 

подальшого використання 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи Конюхова А. Д. 

полягає у розробленні моделі інформаційної технології формування та 

прогностичного оцінювання якості процесу реалізації дистанційної форми 

навчання та візуалізації даних в інфографіці в умовах нечітких факторів впливу, 

розрахунку кількісних показників якості реалізації розглянутих процесів. 

Практично значимими є такі результати: 

– класифіковано множину факторів процесу реалізації дистанційної 

форми навчання та візуалізації даних в інфографіці; 

– синтезовано моделі факторів впливу забезпечення якості процесу 

реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці; 

– встановлено рівні пріоритетності впливу факторів та оптимізовано 

багаторівневі моделі впливу ваги факторів на якість дистанційного навчання та 

візуалізації даних в інфографіці; 

– сформовано та обрано оптимальні варіанти забезпечення якості 

візуалізації даних в інфографіці; 

– побудовано моделі формування інтегральних показників якості 

реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці. 

Практичну значущість результатів дисертаційного дослідження 

підтверджує впровадження розробленої інформаційної технології в 

Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана 

Боберського, Львівській академії мистецтва та навчальному процесі 

Української академії друкарства. 

Результати дисертаційної роботи Конюхова А. Д. рекомендуються до 

впровадження не лише у вказаних учбових закладах, але й при проведенні 

довільних навчальних курсів через мережу Інтернет – для отримання 

оптимального варіанту забезпечення якості візуалізації даних. 

 

6. Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел із 224 найменувань та 7 додатків. 

Загальний обсяг дисертації 228 сторінок, основного тексту - 146 сторінок. У 

дисертації 33 рисунки, 54 таблиць. 

Вступ присвячено обґрунтуванню актуальності тематики, визначенню 

об’єкта та предмета досліджень, формулювання мети та задач дисертаційного 

дослідження, визначенню наукової новизни та практичної цінності одержаних 

результатів, а також наведенню відомостей про апробацію та структуру роботи. 
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У першому розділі розкрито фундаментальні етапи становлення 

дистанційної форми навчання в Україні, визначені напрями розвитку даної 

форми навчання та наведено позитивні та негативні особливості у порівнянні з 

традиційною формою навчання. Показано, що дистанційна форма навчання 

призначена для розширення доступу до навчання великої кількості людей і 

отримання можливостей сумісного використовування знань і розвитку творчої 

діяльності тих, хто навчається і тих хто надає освітні послуги. Визначено, що 

основними завданнями успішного функціонування дистанційної форми 

навчання та ефективної роботи викладачів в Україні є широке розповсюдження 

нових інформаційних систем та технологій а також використання інфографіки з 

врахуванням факторів впливу на якість подання та сприйняття інформації. 

Проведене дослідження дозволило автору зробити висновок щодо 

актуальності та необхідності вирішення актуального науково-прикладного 

завдання розроблення моделей інформаційної технології реалізації якісного 

дистанційного навчання з елементами інфографіки.  

Другий розділ присвячений порівнянню характеристик платформ 

дистанційного навчання для організації дистанційної форми навчання в Україні 

та зарубіжних країнах, а саме: вибір платформи та реалізацію дистанційної 

форми навчання. Визначені фактори впливу на реалізацію дистанційного 

навчання, синтезовано та оптимізовано моделі факторів впливу на реалізацію 

дистанційного навчання при порівняльному дослідженні платформ. 

Встановлено рівні ієрархії факторів на процеси вибору необхідного 

програмного середовища реалізації дистанційної форми навчання, показано 

розподіл восьми факторів на 5 рівнях пріоритетності. Проведено аналіз 

достовірності розрахунків за допомогою метода попарних порівнянь. 

Третій розділ присвячений розробленню моделей впливу інфографіки на 

покращення візуалізації та сприйняття навчального матеріалу. Результати 

дослідження подані у вигляді багаторівневих моделей вагових значень факторів 

впливу. Показано, що метод аналізу ієрархій не враховує опосередковані 

впливи та залежності, які надають перевагу одного фактора над іншим. 

Визначено індекс узгодженості всіх рівнів ієрархії. 

В четвертому розділі реалізовані моделі інформаційної технології 

дистанційної форми навчання з використанням інфографіки. Сформовано 

основні етапи реалізації інформаційної технології формування якості 

досліджуваних процесів. Проведені розрахунки та представлено системи 

нечітких логічних рівнянь призначених для визначення процедури отримання 

вагомостей функцій належності для множини лінгвістичних термів 

інтегрального показника якості розглянутого процесу. Отримані результати 
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відображені у вигляді інфографіки з використанням мов програмування HTML 

та JavaScript 

Проведені дослідження підтвердили практичну цінність та значущість 

розробленої інформаційної технології, а також збіжність отриманих 

теоретичних та практичних результатів. 

Висновки по роботі повністю висвітлюють отримані в роботі результати 

та відповідають вимогам, які висуваються до висновків в дисертаціях на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Список літератури повно охоплює предметну галузь. Варто відзначити 

сучасність джерел, на які посилається дисертант, а також велику кількість 

процитованих іноземних джерел. 

Додатки до роботи містять: функції належності лінгвістичних змінних 

процесу дослідження візуалізації даних, лістінг програми реалізації, список 

публікацій здобувача та відомості про апробацію результатів дисертації, акти 

впровадження результатів дисертаційної роботи. 

 

7. Стиль оформлення дисертації. Повнота викладення наукових 

положень, висновків та рекомендаціях у публікаціях та відповідність 

спеціальності 

Дисертаційна робота Конюхова А. Д. подана з використанням 

формально-логічного способу викладення матеріалу. Для відображення 

логічних зв’язків автор використовує причинно-наслідкові відношення, що 

вказують на послідовність розвитку думки. Всі частини роботи 

взаємоузгоджені, а її структура є логічною. Мовностилістичне оформлення 

дисертаційної роботи здійснене на високому науковому рівні. В цілому 

дисертаційна робота оформлена у відповідності до вимог «Порядку 

присудження наукових ступенів» щодо дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії.  

Вимоги щодо кількості та якості публікацій виконано. Основні наукові 

результати дисертаційної роботи опубліковані у 19 наукових працях, серед 

яких: одна публікація в іноземному виданні, 2 статті у виданнях, що входять до 

міжнародної бази даних SCOPUS; 5статей у фахових виданнях України, 4 з 

яких – у виданнях, що входять до міжнародної бази даних Index Copernicus; 11 

публікацій у матеріалах наукових конференцій. 

Дисертація відповідає формулі та 4 пунктам паспорту спеціальності 

05.13.06 – інформаційні технології, зокрема, п.1, п.2, п.14, п.15. 
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8. До недоліків та зауважень дисертаційної роботи можна віднести: 

1. Вибір факторів, які впливають на вибір платформи та саму реалізацію 

дистанційної форми навчання (с.75 дисертації) вимагає кращого 

обгрунтування. 

2. Запропонована в другому розділі шкала відносної важливості об’єктів 

(таблиця 2.9 на с.80 дисертації), прив’язано до значень (0-10), вибір яких 

не вказано.  

3. В розділі 3 (моделі впливу інфографіки) доцільно було виокремити 

елементи інфографіки, які на відміну від звичайних презентацій, 

найдоцільніше використовувати в дистанційному навчанні. 

4. Наведені графіки функцій належності лінгвістичних змінних (напр. на 

рис. 4.4 - 4.5) вимагають докладного пояснення. 

5. Доцільно проведення докладного теоретичного аналізу окремих 

елементів створеної інформаційної технології, що повинно знайти 

адекватне відображення у відповідних практичних рекомендаціях. 

6. Висновки до розділу 1 недостатньо висвітлюють проведений аналіз 

поставленого завдання. 

Зазначені зауваження не є принциповими, істотно не впливають на зміст 

дисертаційної роботи та не знижують її наукової цінності.  

 

9. Загальні висновки  

Дисертаційна робота Конюхова Андрія Дмитровича «Моделі 

інформаційної технології у дистанційному навчанні з використанням 

інфографіки» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій отримані 

нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують актуальне 

науково-прикладне завдання розроблення моделей інформаційної технології 

формування якості дистанційного навчання та оптимального подання даних в 

інфографіці на підставі виокремлення і дослідження факторів впливу на вказані 

процеси та прогностичного оцінювання якості засобами нечіткої логіки. 

Основні результати дослідження апробовані і схвалені на науково-

практичних конференціях різного рівня та впроваджено в освітній процес. 

Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, можна 

стверджувати, що дисертаційна робота Конюхова А. Д. на тему «Моделі 

інформаційної технології у дистанційному навчанні з використанням 

інфографіки» за своїм змістом відповідає спеціальності 126 «Інформаційні 

системи та технології», вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 





 

 

В І Д Г У К  

офіційного опонента доктора технічних наук 

Пасєки Миколи Степановича 

на дисертаційну роботу КОНЮХОВА АНДРІЯ ДМИТРОВИЧА  

«Моделі інформаційної технології у дистанційному 

навчанні з використанням інфографіки»,  

подану до захисту на здобуття ступеня доктора філософії в галузі 

знань 12 «Інформаційні технології» за  спеціальністю  

126 «Інформаційні системи та технології»  

 

Актуальність теми дослідження та її зв’язок з науковими програмами 

Гармонійно поєднуючи текстові, графічні, аналітичні та ілюстративні 

відомості, інфографіка надає можливість оперативно відображати цільові  

пояснення та уточнення і створювати інтерактивні, динамічні об’єкти освітньо-

орієнтованого контенту, розширивши варіанти їх поєднання в кінцевому 

продукті. Особливо пріоритетного значення набувають технології функціонального 

компонування візуальних даних при розгортанні комп’ютеризованих середовищ 

дистанційного навчання, зменшуючи витрати на підготовку кваліфікованих фахівців. 

З огляду на недостатню кількість ґрунтовних наукових досліджень 

стосовно класифікації чинників впливу на якість процесів планування 

дистанційного навчання та методики подальшого синтезу й оптимізації 

моделей формалізованого подання зв’язків між цими чинниками, не викликає 

сумніву своєчасність та актуальність потреби розроблення інформаційної 

технології композиційного оформлення візуальних об’єктів освітньо-орієнтованого 

контенту на основі методів системного аналізу і теорії нечітких множин. 

Основні питання, які досліджувалися за наведеною темою та відображені у 

роботі, повністю відповідають її меті й завданням щодо подальшої розробки 

теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій стосовно 

створення інформаційної технології композиційного оформлення візуальних 

об’єктів освітньо-орієнтованого контенту при дистанційній формі навчання. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що мету дослідження досягнуто, а завдання 

вирішені у повному обсязі. Дослідження виконано відповідно до плану 

науково-дослідних робіт кафедр інформаційних мультимедійних технологій та 



 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Дисертація Конюхова А. Д. 

являє собою певний крок у формуванні теоретичних засад і методичних 

підходів щодо створення інформаційної технології композиційного оформлення 

візуальних об’єктів освітньо-орієнтованого контенту при дистанційній формі 

навчання, а відтак є актуальною і має суттєве наукове значення. 

Аналіз результатів, що винесені на захист. Ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, їх достовірність і новизна 

Розглянуті в роботі питання викладені в логічній послідовності та 

достатньо обґрунтовані. Висновки є логічним завершенням проведених автором 

досліджень та формулюють їх результати. Приведені в роботі рекомендації, 

засновані на здобутках дисертанта, представляють інтерес як для науки, так і 

для практики. Вірогідність результатів дисертаційної роботи підтверджено 

відповідною апробацією на науково-практичних конференціях, а також 

знайшли широке впровадження в освітньому процесі не тільки Української 

академії друкарства. В цілому, аналіз дисертаційної роботи та опублікованих 

праць Конюхова А. Д. дозволяє зробити висновки про достатній ступінь 

обґрунтованості та наукову достовірність отриманих результатів. 

Для науково-теоретичних і методичних основ проведення дослідження 

автором були використані такі методи: експертний метод опитування, теорія 

графів та семантичних мереж, елементи логіки предикатів, метод ранжування 

факторів, метод аналізу ієрархій, метод попарних порівнянь, методи 

багатокритеріальної оптимізації та засоби нечіткої логіки – для оцінювання 

формування якості реалізації дистанційної форми навчання та оптимальності у 

поданні даних в інфографіці. 

Структура дисертаційної роботи обумовлена її метою і являє собою 

цілісний комплекс послідовних розробок теоретичних положень, методичних і 

організаційних підходів щодо розробки інформаційної технології 

композиційного оформлення візуальних об’єктів освітньо-орієнтованого контенту 

при дистанційній формі навчання.  

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи полягає в поглибленні 

теоретичних підходів та обґрунтуванні науково-методичних положень щодо 



 

розробки інформаційної технології композиційного оформлення візуальних 

об’єктів освітньо-орієнтованого контенту при дистанційній формі навчання.  

Зміст дисертації послідовно розкриває обрану тему. 

У вступі наведено відомості про актуальність дослідження, зв’язок роботи 

з науковими програмами, темами, висвітлено мету та завдання досліджень, 

наукову новизну одержаних результатів, їх практичну значимість, відомості 

про впровадження й апробацію результатів дисертації та публікації автора. 

У першому розділі здійснено огляд аспектів становлення дистанційної 

освіти та розповсюджених форм реалізації віддаленого навчання. Варто 

зауважити ретельність і глибину аналізу наукових результатів, отриманих 

вітчизняними вченими при вивченні педагогічних умов підготовки викладачів 

до організації дистанційного навчання, психологічних концепцій його 

функціонування та особливостей проектування середовищ підтримки 

електронного навчання. Виконаний аналіз показав практичну відсутність 

досліджень з використання інфографіки у дистанційному навчанні, що свідчить 

про своєчасність та пріоритетність представленої дисертаційної роботи. 

У другому розділі сформульовано критерії та наведено порівняльну 

характеристику платформ дистанційного навчання, що дало змогу виявити 

частку кожної платформи в освітньому секторі. Виконано опитування суб’єктів 

освітнього процесу та виокремлено базові чинники впливу на реалізацію 

дистанційного навчання, які покладено в основу побудованих бінарних матриць 

залежності й досяжності та укладеної ієрархічної моделі факторів 

порівняльного дослідження платформ для реалізації дистанційного навчання. 

Відтак, здійснено оптимізацію математичної моделі обумовлених чинників 

впливу, що дозволяє з п’яти рівнів пріоритетності оперативно визначати 

важливість чинника при виборі платформи. В якості аналітичного апарату 

при кількісному оцінюванні ваги визначених чинників за допомогою попарних 

порівнянь на основі шкали відносної важливості та досвіду окремих експертів 

використано метод Сааті для аналізу ієрархій. 

Третій розділ охоплює аналіз чинників впливу візуалізації числових даних 

за розглянутими формами та типами інфографіки як інструментарію для 



 

привернення й утримання уваги реципієнта та систематизації отримуваних 

відомостей. Представлену орієнтованим графом підмножину чинників впливу 

та зв’язків між ними досліджено як певну семантичну мережу, що дало 

можливість обчислити вагові значення ранжування чинників з врахуванням 

різних типів зв’язків між ними та надалі за побудованими бінарними матрицями 

залежності й досяжності виявляти приховані взаємозв’язки, в результаті зменшивши 

загальні витрати в підготовці навчальних матеріалів для освітнього процесу. 

За отриманими результатами, застосовуючи шкалу відносної важливості 

та попарні порівняння, укладено ієрархічну модель пріоритетів чинників 

впливу на подання візуалізації даних в освітньо-орієнтованій інфографіці 

й показано доцільність застосування методу ранжування при обчисленні 

значень пріоритетності для визначених чинників.  

Проведена оптимізація математичної моделі обумовлених чинників 

забезпечила визначення числових ваг цих чинників впливу при подальшому 

отриманні узгодженості експертних суджень щодо композиційного оформлення 

інфографіки. 

Виконано формування альтернатив та побудовано ієрархію для багато-

факторного вибору варіантів функціонального оформлення інфографіки. 

За обчисленими відносними важливостями ваг альтернативних варіантів 

оптимальним визнано проект дизайну, орієнтований на шрифтове та графічне 

оформлення. Відтак, оцінка узгодженості експертних суджень всієї ієрархії 

багатофакторного вибору композиційного оформлення інфографіки розрахована 

за сумарним еталонним значенням індексу узгодженості. 

Для реалізованої у четвертому розділі багаторівневої моделі формування 

інтегрального показника порівняльного дослідження платформ реалізації 

дистанційного навчання сформульовано аргументи функції визначення якості 

процесу та встановлено універсальну терм-множину значень лінгвістичних 

змінних. Аргументи функцій та терм-множини значень лінгвістичних змінних 

для моделі формування інтегрального показника якості візуалізації даних 

в інфографіці формуються за обумовленими чинниками впливу графічного 

оформлення освітнього контенту. Побудовані функції належності виокремлених 



 

лінгвістичних змінних є основними характеристиками рівня формування якості 

процесів дослідження платформ реалізації дистанційного навчання та візуалізації 

в інфографіці даних, заданих введеними лінгвістичними термами реалізованих 

оригінальних моделей. 

Для подальшого аналізу зв’язків між виокремленими чинниками впливу 

на відповідні процеси здійснено проектування нечітких баз знань, 

що забезпечило можливість узгодження інформаційних потоків дослідження 

платформ реалізації дистанційного навчання та візуалізації даних 

в інфографіці. Далі при застосуванні методу центру мас та дефазифікації 

отриманих нечітких множин побудовано математичні моделі обчислення 

показників рівня прогнозованої якості реалізації процесу композиційного 

оформлення інфографіки. 

Виконані дослідження покладено в основу оригінальної структурно-

функціональної моделі інформаційної технології формування якості 

реалізації дистанційного навчання з використанням візуалізації числових 

даних, що загалом забезпечує посилення ефекту запам’ятовування 

й мотивації при осягненні цільової предметної області, поданої у стилі 

визначеного проекту дизайну, орієнтованого на оптимальне шрифтове 

та графічне оформлення освітнього контенту в системі управління навчанням 

Moodle, та зменшує загальні витрати в підготовці навчальних матеріалів 

для освітнього процесу. 

У висновках викладено отримані в дисертації найважливіші наукові 

та практичні результати, які висвітлюють успішне вирішення поставлених 

здобувачем наукових завдань. 

Список використаних джерел містить 224 посилання та повністю 

забезпечує висвітлення предметної області представленої дисертації.  

Додатки містять інформацію щодо публікацій здобувача, акти 

впровадження результатів виконаних досліджень, фрагменти розробленого 

математичного апарату та лістінг програми реалізації результатів 

проходження тестового завдання у вигляді інфографіки. 

Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів 



 

Автором вперше створено класифікаційну модель факторів якості процесу 

реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці, на 

підставі якої здійснено формалізоване відображення та опис зв’язків між 

факторами за допомогою семантичних мереж і логіки предикатів, що 

забезпечило виконання подальших досліджень з використанням теорії ієрархій 

та нечіткої логіки, та розроблено структурно-функціональну модель 

інформаційної технології формування якості реалізації дистанційної форми 

навчання та подання даних в інфографіці. 

Також синтезовано та оптимізовано оригінальні багаторівневі моделі 

пріоритетності впливу виокремлених факторів на якість процесу реалізації 

дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці на основі 

розрахунку і упорядкування їх вагових значень за методами ранжування 

та аналізу ієрархій, що уможливило проектування альтернативних і розрахунок 

оптимальних варіантів якісної реалізації розглянутих процесів, та побудовано 

багаторівневі ієрархічні моделі, які відтворюють алгоритм формування якості 

процесу реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації даних 

в інфографіці, що забезпечило отримання прогнозованих інтегральних 

показників якості даних процесів на основі заданих терм-множин значень, 

які відповідають означеним лінгвістичним термам лінгвістичних змінних. 

У рецензованому дослідженні отримав подальший розвиток метод 

ранжування факторів у частині порівняння та корекції результатів його  

застосування з даними, отриманими на підставі методу математичного аналізу 

ієрархій, що уможливило адекватність отриманих вагових значень факторів до 

міри їх впливу на досліджувані процеси. 

Практичне значення одержаних результатів безсумнівне. Дисертантом 

уточнено критерії та класифіковано множину факторів процесу реалізації 

дистанційної форми навчання та візуалізації даних в інфографіці. Синтезовано 

моделі факторів впливу забезпечення якості процесу реалізації дистанційної 

форми навчання і візуалізації числових даних та встановлено рівні 

пріоритетності впливу факторів й оптимізовано багаторівневі моделі впливу 

ваги факторів на якість процесу реалізації дистанційної форми навчання 



 

та відображення графічних елементів. Сформовано й обрано оптимальні 

варіанти забезпечення якості елементів інфографіки; побудовано моделі 

формування інтегральних показників якості реалізації дистанційної форми 

навчання та візуалізації даних в інфографіці. 

Повнота викладу в опублікованих працях наукових положень, 

висновків і рекомендацій 

Основні наукові положення дисертації, результати досліджень, 

практичні рекомендації знайшли повне відображення у 19 наукових працях, 

серед яких: одна публікація в іноземному виданні (Польща), дві статті у 

виданнях, що входять до міжнародної бази даних Scopus; п’ять статтей у 

фахових виданнях України, зокрема у виданнях, що входять до міжнародної 

бази даних Index Copernicus; одинадцять публікацій у матеріалах наукових 

конференцій. 

Результати досліджень пройшли достатню апробацію на науково-

практичних конференціях різного рівня.  

Теоретичне та практичне значення одержаних автором наукових 

результатів 

Узагальнення та розвиток теоретико-методологічних положень та 

практичних рекомендацій щодо створення інформаційної технології у 

дистанційному навчанні з використанням інфографіки дають право зробити 

висновок про важливе наукове значення дисертаційної роботи. Результати 

дослідження, які становлять його новизну, доведено до конкретних 

методичних і практичних рекомендацій.  

Отримані результати роботі можуть бути застосуванні в практичній 

діяльності на різних рівнях запровадження дистанційної форми навчання та в 

навчальному процесі під час підготовки фахівців інформаційно-

технологічного напрямку. Зокрема, пропозиції Конюхова А. Д., доведені до 

рівня конкретних пропозицій і методичних розробок стосовно реалізації та 

дослідженні платформ дистанційної форми навчання та композиційного 

оформлення та подачі даних у форма інфографіки і були впроваджені в 

освітній процес Львівської національної академії мистецтв (Акт №405-01 від 



 

11.09.2020 р.), Львівський державний університет фізичної культури імені 

Івана Боберського (Акт №814 від 10.09. 2020 р.). 

Стиль та мова викладення результатів дослідження  

Дисертаційна робота характеризується науковим стилем викладання. 

Розділи та підрозділи дисертації представлено у логічному зв’язку і 

послідовності. Стиль представлення матеріалів досліджень, наукових 

положень, висновків і рекомендацій забезпечує доступність їх сприйняття. 

Викладені результати достатньо повно обґрунтовано та аргументовано. Зміст 

дисертації відповідає спеціальності 126 «Інформаційні системи та 

технології». 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації  

Незважаючи на загальну високу оцінку, робота не позбавлена окремих 

недоліків. Серед них: 

1. На мою думку підрозділ 2.1. було б слушно перенести в розділ 1.  

2. У пункті 1.3 доречно конкретизувати педагогічні умови та психологічні 

особливості в контексті запропонованої технології. 

3. Досить деталізовані висновки до розділу 2, було б краще чіткіше 

сфокусувати суть одержаних результатів. 

4. У третьому розділі надмірну увагу приділено порадам та 

інструментальним засобам з розроблення інфографіки, натомість наведені 

прикладні механізми нечітко виділені у представленій технології 

композиційного оформлення візуальних об’єктів освітньо-орієнтованого 

контенту. 

5. Для визначення ефективності запропонованої методики розроблених 

моделей оптимального подання даних в інфографіці варто було би провести 

порівняльний експеримент сприйняття реципієнтами освітньо-орієнтованого 

контенту, підготовленого з використанням класичної та спроектованої 

технології. 



 

6. Можливо варто було б більше уваги приділити опису і особливостям 

отриманої та запропонованої дисертантом структурно-функціональної модулі 

(рис. 4.6. сторінка 159). 

7. Варто було б розширити загальні висновки. 

Однак, висловлені зауваження не применшують цінності дисертаційної 

роботи, не мають принципового характеру, тому не знижують теоретичну і 

практичну цінність дисертації Конюхова А. Д. та не впливають на її достатньо 

високу оцінку.  

Відповідність роботи встановленим вимогам до кандидатських 

дисертацій  

Дисертація Конюхова Андрія Дмитровича на тему: «Моделі 

інформаційної технології у дистанційному навчанні з використанням 

інфографіки» виконана на високому науковому рівні, є закінченою науково-

дослідною роботою, містить нові підходи щодо розробки інформаційних 

технологій у дистанційному навчанні з використанням інфографіки, в якій 

отримані науково обґрунтовані результати, що мають теоретичне та практичне 

значення. 

Оприлюднені результати через надруковані статті відображають основні 

положення та висновки виконаного дослідження. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише ті ідеї 

та положення, що отримані особисто автором. Основні результати дослідження 

апробовано і схвалено на науково-практичних конференціях різного рівня та 

впроваджено освітній процес провадження дистанційної форми навчання. 

Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, можна 

стверджувати, що дисертаційна робота Конюхова А. Д. на тему «Моделі 

інформаційної технології у дистанційному навчанні з використанням 

інфографіки» за своїм змістом відповідає спеціальності 126 «Інформаційні 

системи та технології», вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

(наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 




