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ВИСНОВОК 

 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Конюхова Андрія Дмитровича на тему: 

«Моделі інформаційної технології у дистанційному навчанні 

з використанням інфографіки», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії з галузі знань 12 «Інформаційні технології» 

за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» 

 

Рецензенти, призначені Вченою радою Української академії друкарства, а 

саме: доктор технічних наук, професор Сеньківський Всеволод Миколайович і 

кандидат технічних наук, доцент Нерода Тетяна Валентинівна, розглянувши 

дисертацію та наукові публікації, у яких висвітлено основні наукові результати 

дисертації Конюхова Андрія Дмитровича, а також за результатами фахового 

семінару, проведеного 14 листопада 2020 року на кафедрі інформаційних 

мультимедійних технологій Української академії друкарства, встановили 

наступне. 

Актуальність теми. Інфографіка, гармонійно поєднуючи текстові, 

графічні, аналітичні та ілюстративні відомості, 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. 

Тематика даної роботи стала можливою завдяки реалізації нової форми 

навчання, а саме дистанційної, яка уможливила значне скорочення витрат на 

підготовку спеціалістів, що, в свою чергу, обумовлює зменшення видатків на 

освіту з державного бюджету. Одна з головних переваг ведення дистанційного 

навчання – полегшення здобуття освіти особам з особливими потребами. В 

умовах пандемії та економічних криз провадження освітнього процесу на 

належному рівні стає одним з найважливіших завдань, які лягають на «плечі» 

дистанційної форми навчання. Враховуючи сучасну тенденцію розвитку подій 

особливо актуальним питанням стає повноцінне впровадження дистанційної 

форми освіти в навчальний процес закладів вищої освіти. Дослідження етапу 

провадження та реалізації дистанційної форми навчання уможливлює подання 

он-лайн навчального процесу у вигляді інформаційно-технологічної системи, 

яка передбачає реалізацію вказаної форми навчання, забезпечуючи 
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застосування системного підходу стосовно удосконалення провадження 

дистанційного навчання, обумовлюючи у підсумку якісний контент з 

елементами інфографіки. Вагомі результати з дослідження проблеми 

оцінювання та забезпечення якості дослідження питань дистанційного навчання 

базуються на методологічних працях С. Архангельського, Ю. Бабанського, 

С. Гончаренка, М. Махмутова, Є. Полота, В. Сагарди, Л. Виготського, 

П. Гальперіна, Г. Костюка, О. Матюшкіна, Н. Тализіної та інших. До 

формування системи дистанційного навчання доклалися такі вчені С. Батишев, 

О. Кірсанов, Ч. Куписевич, І. Огородніков, О. Пєхота, Л. Романишина, П. 

Сікорський, І. Харламов; психологи Б. Ананьєв, Г. Балл, В. Виготський, М. 

Данилов та інші, у їх творчому доробку аналізується процес індивідуалізації 

особистісно-орієнтованого навчання. Суттєвий вклад у теоретичне 

обґрунтування створення і застосування інформаційних технологій у 

видавничо-поліграфічній прикладній та освітній сферах внесли вчені Б. Дурняк, 

С. Гавенко, Л. Сікора, Б. Ковальський, О. Тимченко, М. Луцків, Т. Нерода, 

дослідження яких орієнтовані на розроблення моделей та інформаційних 

технологій формування і прогностичного оцінювання якості технологічних 

процесів.  

Водночас, аналіз наукових праць свідчить про відсутність досліджень, які 

б стосувалися планування та реалізації дистанційного навчання, а саме: 

класифікації факторів впливу на якість вказаних процесів, як компоненти 

ієрархічних моделей; синтезу моделей факторів впливу на якість реалізації 

дистанційної форми навчання та художньо-технічного оформлення курсів з 

використанням інфографіки; побудови та оптимізації моделей пріоритетного 

впливу факторів на вказані процеси; розв’язання задач проектування 

альтернативних і розрахунку оптимальних варіантів реалізації дистанційної 

форми навчання; використання нечіткої логіки при формуванні та 

прогностичному оцінюванні якості вказаних процесів; створення структурно-

функціональних моделей інформаційних технологій 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. 

Зв'язок роботи з науковим програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота безпосередньо пов’язана з науковими дослідженнями 

кафедри інформаційних мультимедійних технологій і кафедри комп’ютерних 
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наук та інформаційних технологій Української академії друкарства, 

орієнтованими на прогнозування якості видавничо-поліграфічних процесів, 

проектування і забезпечення якості додрукарських процесів, прогнозування  

якості процесів, які стосуються електронних мультимедійних технологій та 

комп’ютерних інформаційних технологій в тому числі ведення дистанційного 

навчання з використанням мережевих технологій. Здобувачем розроблено 

класифікаційну модель реалізації дистанційного навчання в Українській 

академії друкарства, яка містить фактори впливу на якість реалізації 

безпосередньо самого процесу даної форми навчання та оптимального подання 

даних в інфографіці, і слугує базою даних для дослідження прогностичного 

оцінювання якості засобами нечіткої логіки.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

моделей інформаційної технології формування якості реалізації 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. Для досягнення 

мети потрібно розв’язати такі завдання:  

– описати та охарактеризувати форми та платформи, що 

використовуються для провадження дистанційної форми навчання в освітніх 

закладах;  

– виокремити та класифікувати фактори забезпечення якості процесу 

вибору та реалізації певної платформи дистанційного навчання та 

оптимального процесу подання даних в інфографіці за допомогою методики 

експертного опитування та сформувати семантичні мережі зв’язків між ними;  

– синтезувати та оптимізувати моделі факторів впливу на забезпечення 

якості процесів реалізації дистанційної форми навчання і подачі даних у 

інфографіці;  

– запроектувати і розрахувати альтернативні та визначити оптимальні 

варіанти реалізації процесу подання даних в інфографіці методами 

багатофакторного вибору альтернатив на основі лінійного згортання критеріїв 

та нечіткого відношення переваги;  

– розрахувати нормовані значення функцій належності лінгвістичних 

змінних аналізованих процесів на підставі опрацювання побудованих матриць  

попарних порівнянь та використання введених лінгвістичних термів 

лінгвістичних змінних та нечітких логічних рівнянь;  
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– розрахувати кількісні показники прогнозованої якості процесів 

реалізації дистанційної форми навчання та процесу подання даних у 

інфографіці, виконавши дефазифікацію за допомогою методу центру мас;  

– розробити структурно-функціональні модель інформаційної технології 

формування якості реалізації дистанційної форми навчання з використанням 

інфографіки.  

Об’єктом дослідження є процеси реалізації дистанційної форми 

навчання та подання даних у інфографіці.  

Предметом дослідження є фактори, моделі, методи та засоби 

формування якості процесів реалізації форм дистанційного навчання та 

відображення даних в інфографіці.  

Методи досліджень. У дисертації використано: експертний метод 

опитування – для визначення та підтвердження процесів, процедур та факторів 

реалізації дистанційної форми навчання; теорія графів та семантичних мереж, 

елементи логіки предикатів – для забезпечення компактності та візуальної 

наочності подання зв’язків між факторами впливу, упорядкування відношення 

між ними та можливості застосування лінгвістичних способів опису знань та 

використання математичного апарату для розрахунку вагових значень факторів 

і визначення їх рангів; метод ранжування факторів – для створення 

багаторівневих моделей вагових значень факторів якості досліджуваних 

процесів; метод аналізу ієрархій – для побудови моделей пріоритетного впливу 

факторів на якість; метод попарних порівнянь – для виконання оптимізації 

моделей факторів забезпечення якості; методи багатокритеріальної оптимізації 

(теорію ухвалення рішень) – функцію корисності та нечітке відношення 

переваги – для пошуку оптимальних варіантів забезпечення якості та 

оптимальних альтернатив досліджуваних процесів; методи і засоби нечіткої 

логіки – для оцінювання формування якості реалізації дистанційної форми 

навчання та оптимальності у поданні даних в інфографіці.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації розв’язано 

науково-прикладне завдання розроблення моделей інформаційної технології 

формування якості реалізації дистанційної форми навчання та візуалізації 

даних у інфографіці. На основі проведених теоретичних і практичних 

досліджень отримано такі нові результати:  

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 
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допомогою семантичних мереж і логіки предикатів, що забезпечило виконання 

подальших досліджень з використанням теорії ієрархій та нечіткої логіки;  

– синтезовано та оптимізовано 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;  

– побудовано багаторівневі 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;  

– розроблено структурно-функціональну модель інформаційної технології 

формування якості реалізації дистанційної форми навчання та подання даних в 

інфографіці;  

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. 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються. Наукові результати, висновки та 

рекомендації, наведені у дисертаційній роботі, належним чином обґрунтовані. 

На основі обробки  широкого кола літературних, статистичних та нормативних 

джерел автором вибудувано цілісне дослідження з чіткою структурою, в якому 

послідовно розв’язані всі завдання, поставлені дисертантом. В дисертаційній 

роботі застосовано широкий спектр наукових методів дослідження, а саме: 

теорії графів та семантичних мереж, елементів логіки предикатів; 

експертного методу опитування; методів ранжування факторів, аналізу 

ієрархій, попарних порівнянь; методів і засоби нечіткої логіки. Вказане 

дозволило використати комплексний підхід й ґрунтовно аргументувати 

положення та висновки дисертаційної роботи. 

Практичне значення отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

розроблено моделі інформаційної технології формування та прогностичного 

оцінювання якості процесу реалізації дистанційної форми навчання та 
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візуалізації даних в інфографіці в умовах нечітких факторів впливу, що 

підлягають експертному та кількісному оцінюванню; здійснено 

багатофакторний вибір альтернативних та розрахунок оптимального варіантів 

реалізації процесу; побудовано моделі формування інтегральних показників 

якості; розраховано кількісні показники рівня прогнозованої якості реалізації 

розглянутих процесів; запроектовано структурно-функціональну модель 

інформаційної технології формування якості процесу реалізації дистанційної 

форми навчання. 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 процесу реалізації 

дистанційної форми 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;  

– розроблено структурно-функціональну модель інформаційної технології 

формування якості процесу реалізації дистанційної форми навчання з 

використанням елементів інфографіки.  

Результати дисертаційної роботи використано у:  

– впровадженні та реалізації дистанційної форми навчання в Львівському 

державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів); 

 – впровадженні та реалізації дистанційної форми навчання в Львівській 

академії мистецтва (м. Львів);  

– навчальному процесі Української академії друкарства під час 

викладання дисциплін «Педагогіка», «Основи дизайну», «Комп’ютерне 

верстання та виведення інформації», «Опрацювання графічної інформації» – на 

кафедрі інформаційних мультимедійних технологій; «Моделювання 

інформаційних систем», «Системний аналіз» – на кафедрі комп’ютерних наук 

та інформаційних технологій.  

Дані про впровадження підтверджено відповідними документами. 

Апробація результатів дисертації. Головні результати дисертації 

доповідались та обговорювались на: II-й, ІІІ-й, ІV-й Міжнародних науково-

практичних конференціях «Поліграфічні, мультимедійні та WEB-технології» 
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(Харків, 2017; Львів, 2018; Київ, 2019); звітних науково-технічних 

конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і 

аспірантів Української академії друкарства (Львів, 2017-2020); XXІІІ, XXV, 

XXVІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях з проблем видавничо-

поліграфічної галузі (Київ, 2016, 2017, 2019); VІІ Міжнародній науково-

технічній конференції «Інформаційні технології друкарства» (Львів, 2018); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку 

технічних наук в країнах ЄС та України» (Wloclawek, Republic of Poland, 

December 21-22, 2018); ІЕЕЕ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми інформаційно-комунікаційних наук та технологій PIC S & T’2019» 

(Київ, 2019); 1-у Міжнародному семінарі з цифрового вмісту та розумної 

мультимедіа, DCSMart’2019 (Львів, 2019).  

Публікації. Результати проведених досліджень викладено у 19 наукових 

працях, серед яких: одна публікація в іноземному виданні (Польща), 2 статті у 

виданнях, що входять до міжнародної бази даних SCOPUS; 5статтей у фахових 

виданнях України, 4 з яких – у виданнях, що входять до міжнародної бази 

даних Index Copernicus; 11 публікацій у матеріалах наукових конференцій. 
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композиційного оформлення WEB-додатку для дистанційної освіти. ІІ 

Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та 



9 

 

WEB-технології»: матеріали (м. Харків, 16-22 травня 2017 р.). Харків, 2017. 

С. 235-236.  

12. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Використання мультимедійних 

можливостей з розроблення web-додатку для дистанційної освіти. ХХV 

Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-

поліграфічної галузі: тези доповідей (м. Київ, 16 листопада 2017 р.). Київ, 2016. 

С. 56-59.  

13. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Вибір оптимальних програм для 

створення комп’ютерних систем тестування. Науково-технічна конференція 

професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів: тези 

доповідей (м. Львів, 27 лютого-2 березня 2018 р.). Львів, 2018. С. 132.  

14. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Особливості організації навчального 

процесу за дистанційною формою навчання. III Міжнародна науково-технічна 

конференція «Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» (PMW-2018): 

матеріали (м. Львів, 17-19 жовтня 2018 р.). Львів, 2018. С.344-346.  

15. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Реалізація дистанційного навчання на 

основі платформи MOODLE. VII Міжнародна науково-технічна конференція 

«Інформаційні технології друкарства» ДРУКОТЕХН-18: збірник наукових 

праць (м. Львів, 15-16 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С. 173-175.  

16. Хамула О. Г., Конюхов А. Д. Дидактична проблема в електронних 

продуктах навчального спрямування. ІV Міжнародна науково-технічна 

конференція «Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології»: матеріали 

(м. Харків, 14-17 травня 2019р.). Харків: т. 1. 2019. С. 234-235.  

17. Васюта С. П., Конюхов А. Д. Напрямки використання інфографіки в 

освіті. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

наукових працівників і аспірантів УАД: тези доповідей (м. Львів, 26 лютого – 

1 березня 2019 р.). Львів, 2019. С.  

18. Конюхов А. Д., Хамула О. Г. Дослідження еволюції засобів та 

середовищ дистанційної освіти. XXVIII Міжнародна науково-практична 

конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей 

(м. Київ, 8 квітня 2019 р.). Київ, 2019. С.35-37.  

19. Васюта С. П., Конюхов А. Д. Інтерактивна інфографіка – вид сучасних 

засобів мультимедіа. Науково-технічна конференція професорсько-

викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД: тези доповідей 

(м. Львів, 18 – 21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. С. 105.  

 

 




