
Система аналізу якості підготовки

учбових матеріалів дистанційних

курсів

Козлов О.В. студент, гр. ТІ-71мп

Кузьміних В.О. к.т.н., доцент

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Кафедра «Автоматизації проектування енергетичних процесів та систем» 

1



Мета

 Створення механізму аналізу учбових матеріалів

 Інтеграція в систему дистанційного навчання 

xLabs.ELMS
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Актуальність

 Кожний сучасний вищий навчальний заклад має базу електронних учбових 

матеріалів. З кожним роком їх кількість росте. При цьому постає питання в 

доцільності повторного використання матеріалів та необхідності їх оновлення і 

покращення. Для прийняття рішень у цьому питанні необхідно мати можливість 

отримати оцінку якості учбового матеріалу та ефективності його використання. 

Наявність цього механізму дає змогу покращити підготовку дистанційних курсів та 

ефективність їх використання.
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Існуючі рішення

Системи дистанційної освіти широко розповсюджені, найбільш популярною 

реалізацією такої системи є Moodle.

Існуючі системи мають широкий набір аналітичних систем. В основному такі 

рішення проводять аналіз взаємодії акторів процесу навчання або результатів 

проходження курсу.

Жодна з них не проводить оцінки якості матеріалу.
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Постановка задачі

 Проаналізувати існуючі методи аналізу в відомих системах;

 Створити комплексний підхід до оцінки якості матеріалів;

 Розробити програмне забезпечення для проведення аналізу учбових даних 

використовуючи систему дистанційного навчання xLabs.ELMS;

5



Наукова новизна

Створено та застосовано комплексний метод оцінки матеріалу за 

критеріями:

Відповідності контрольних питань до теоретичного матерілу;

Покриття питань теоретичним матеріалом;

Складності матеріалу для освоєння.
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Використані програмні засоби7



Алгоритм роботи системи
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Архітектура системи9



Інтеграція з xLabs.ELMS.

Розроблена система інтегрується до xLabs.ELMS як додаток, що вирішує пролему аналізу в 

цій системі освіти. Критерії було омовлено з замовником ТОВ «Інститут інженерних розробок», 

котрий розроблював систему xLabs.ELMS.

Для інтеграції з xLabs.ELMS було використано підключення до бази даних MSSQL за 

допомогою SQLAlchemy, що являється розповсюдженим застосунком роботи з SQL базами 

даних в Python.

За допомогою цієї інтеграції стало можливим провести аналіз та оцінку існуючих учбових 

матеріалів даної системи.
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Метод оцінки ваги слова:

𝑇𝐹𝐼𝐷𝐹 = 𝑇𝐹 ∗ 𝐼𝐷𝐹

𝑇𝐹 =
𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑥,𝐷)

𝑚𝑎𝑥𝑦ϵ𝐷𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑦,𝐷)
, 𝑇𝐹ϵ[0, 1] 𝐼𝐷𝐹(𝑥) =

𝑁

𝑛(𝑥)

де,

TF (term frequency) – нормалізована частота слова в тексті,

freq(x, D) – кількість слів x в документі D,

IDF (inverse document frequency) – зворотня частота документів,

N – кількість документів у вибірці,

n(x) – кількість документів в котрих зустрічається слово х.
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Аналiтична iнформацiя по курсу
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Складнiсть модуля
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Відповідність питання матеріалу модуля
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Покриття питань матеріалом модуля
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16 Висновки

 Проаналізовано існуючі системи аналізу учбових матеріалів;

 Розроблено комплексний підхід до аналізу учбового матеріалу, котрий оцінює відношення між 

контрольними питаннями і навпаки, ймовірну складність проходження студентами.

 Створено систему аналізу з підключенням до реальної учбової системи xLabs.ELMS замовника ТОВ 

«Інститут інженерних розробок».

 Отримано авторські права на розроблену систему xLabs.Analyzer.



Дякую за увагу!
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