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Метою роботи є створення формальної моделі та програмного
забезпечення для формалізації навчального контенту системи для 
вивчення дисциплін історичного спрямування.

Завдання:
Для досягнення поставленої задачі були сформульовані наступні 
завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його 
структуру:
• проаналізувати існуючі моделі та методи формалізації навчального контенту 
історичного спрямування;

• зробити аналіз способів представлення навчальних матеріалів історичних 
дисциплін;

• модифікувати понятійно-тезисну модель для можливості її використання для 
формалізації історичних даних;

• розробка структури інформаційної системи, основаної на знаннях.

Об'єкт дослідження: програмне забезпечення інформаційно-навчальних 
систем.



• Відсутність логічної структури матеріалів, та перехресних 
посилань на пов’язані матеріали;

• Мала кількість сучасних web-орієнтованих навчальних 
систем;

• Відсутність інтерактивних інструментів пошуку необхідних 
матеріалів чи понять.



• Має частину (Has part) (x, y) — означає, що поняття x є частиною 
поняття y. Є ієрархічним відношенням;

• Необхідність (IsRequiredBy(x,y)) — набуття поняття  y як передумова 
поняття x. Вказує зв’язок набуття щодо двох понять;

• Запропонований порядок (SuggestedOrder(x,y))  — для стимулювання 
процесу навчання, доцільно спочатку вивчити поняття x а потім y. 



Поняття – це одне або кілька слів, які виражають предмет розгляду деякого фрагменту 
навчального матеріалу. Множина понять: C={c1,…,cn1 }.

Теза – це деяка відомість або твердження про поняття. Множина тез: 

T={t1,…, tn2 }.

Поняття і тези у сукупності будемо називати ПТ-елементами. Кожна теза стосується 
одного поняття: CT:T → C.

У свою чергу кожне поняття може мати довільну кількість тез: TC: C→2T.

Кожен фрагмент vi може стати джерелом довільної кількості тез tj: TV: V→2T.

Кожна теза tj, у свою чергу, стосується одного навчального фрагменту vi: 

VT: T→V

Поняття, які стосуються даної навчальної ділянки, визначаються оператором:

CV(v)={c: TV(v) Ո TC(c) ≠ 0}

Відповідно навчальний матеріал, якого стосується дане поняття, визначається
оператором:

VC(c)={v: TV(v) Ո TC(c) ≠ 0}







 Неможливість застосування до матеріалів історичного 
спрямування;

 Відсутність інструментів для зручної роботи;

 Відсутність інтеграції до сучасних навчальних систем.





До кожного елементу ПТМ додається свій період часу:

tpk = (t1, t2),

де t1=<D,M,Y> - день, місяць, рік початку, t2=<D,M,Y> - день, місяць, рік 
кінця часового періоду.  

Кожен період має свою дату початку та дату завершення:

tpStart(tpk) = t1, tpEnd(tpk) = t2

В кожного поняття є свій часовий період:

CTP: C → TP,  де TP = {tpk}

Так само до певного часового періоду відносяться тези та навчальні 
матеріали:

TTP: T → TP, VTP: V → TP .





Для отримання множини понять, які входять до обраного періоду, система робить запит, що 

опрацьовується оператором:

CofTP(tpu) = {c: tpSart(CTP(c))>=tpStart(tpu) ∧ tpStart(CTP(c))<=tpEnd(tpu) ∨

tpEnd(CTP(c))>=tpStart(tpu) ∧ tpEnd(CTP(c))<=tpEnd(tpu) ∨

tpSart(CTP(c))<tpStart(tpu) ∧ tpEnd(CTP(c))>tpEnd(tpu) } 

Запит для отримання навчальних матеріалів обраного періоду відповідає оператору:

VofTP(tpu) = {v: tpSart(VTP(v))>=tpStart(tpu) ∧ tpStart(VTP(v))<=tpEnd(tpu) ∨

tpEnd(VTP(v))>=tpStart(tpu) ∧ tpEnd(VTP(v))<=tpEnd(tpu) ∨

tpSart(VTP(v))<tpStart(tpu) ∧ tpEnd(VTP(v))>tpEnd(tpu) } 



В деякому понятті c може зустрітись довільна кількість інших 
понять:

Аналогічно в тезі t можна зустріти будь-яку кількість понять:

Таким чином відношення між поняттями можна описати   
наступним чином:

де ,  – деякі поняття,  – відношення асоціативності між двома 
поняттями.
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При розробці даної системи розробляється веб-сайт на 
основі власної CMS. CMS та інформаційна система 
розроблені на мові програмування PHP.















• Створено формальну модель та здійснено на її основі 
програмну реалізацію системи формалізації контенту 
дисциплін історичного спрямування.

• Набуло подальшого розвитку застосування понятійно-
тезисної моделі для формалізації навчального контенту. 
Здійснено модифікацію ПТМ шляхом додавання до 
структурних елементів ПТМ властивостей часового 
періоду. Це дозволило формалізувати дані, характерні для 
навчальних матеріалів  історичного напрямку.

Розроблена система функціонує за адресою: 
https://history-time.in.ua/.



Дякую за увагу!


