
КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5-6/2020 (124-125) 

102 

УДК 004.021                                                                                               DOI: 10.30929/1995-0519.2020.5-6.102-109 

 

ПРОЕКТУВАННЯ АЛГОРИТМУ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ  

ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ В СИСТЕМІ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

М. А. Костюк 

Київський національний торговельно-економічний університет 

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна. E-mail: hell.gunshe@gmail.com 

Показано, що стрімкий процес розвитку різних соціальних сфер діяльності і галузей економіки, що розгор-

нулися в світі в останні десятиліття, зумовлюють необхідність введення змін у систему освіти, переходу на но-

вий рівень вимог до якості підготовки випускників закладів вищої освіти. Підкреслено важливість освітніх тех-

нологій як одних із головних елементів системи освіти, безпосередньо спрямованих на досягнення головних 

цілей: навчання і виховання. Звернуто увагу на ефективність електронного (мобільного) навчання як особливої 

форми організації освітнього процесу та необхідність проектування адаптивного мобільного навчального сере-

довища для вітчизняної системи закладів вищої освіти. Проаналізовано дослідження та публікації, які стосу-

ються питань розроблення та використання засобів інформаційно-аналітичної підтримки освітнього процесу 

закладів вищої освіти.  Сформульовано цілі адаптивних мобільних навчальних технологій – занурити студента 

у віртуальне, наближене до реального, навчальне середовище, Підкреслено необхідність розробки ефективних 

підходів до обробки текстів в системі дистанційного навчання з метою фільтрації, формування смислового пор-

трета, оцінювання точності відповіді, що є одним з найбільш актуальних напрямків сучасних інформаційних 

технологій. Запропоновано алгоритм системи адаптивного мобільного навчального середовища на основі авто-

номного аналізу виконаних завдань з використанням шаблону та проаналізованих за допомогою автоматизова-

ного алгоритму, побудованого за рахунок текстових аналізаторів на нейронних мережах. Для забезпечення до-

даткової надійності, сервіс аналізу виконаних завдань запропоновано  реалізувати як фоновий. Таким чином 

даний сервіс не матиме жодного зовнішнього інтерфейсу, а всі задачі будуть поступати на нього за допомогою 

шини повідомлень, яка буде реалізована на основі черги RabbitMQ. Розроблена схема передачі інформації від 

мобільного додатку до фонового аналітичного сервісу обробки текстових масивів даних (Analytical background 

service) з урахуванням переваг та особливостей використання нейронних мереж для аналізу виконаних завдань 

та черги для організації комунікації між сервісами. Окреслена процедура перевірки тексту відповідей студентів 

перед аналізом та розроблено алгоритм деталізованого аналізу тексту виконаного завдання. 

Ключові слова: дистанційна освіта, Інтернет-технології, нейронні мережі, аналіз текстової інформації, ла-

тентно-семантичний аналіз. 
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Показано, что стремительный процесс развития различных социальных сфер деятельности и отраслей эко-

номики, развернувшиеся в мире в последние десятилетия, обусловливают необходимость введения изменений в 

систему образования, перехода на новый уровень требований к качеству подготовки выпускников высших 

учебных заведений. Подчеркнута важность образовательных технологий как одних из главных элементов сис-

темы образования, непосредственно направленных на достижение главных целей: обучение и воспитание. Об-

ращено внимание на эффективность электронного (мобильного) обучения как особой формы организации обра-

зовательного процесса и необходимость проектирования адаптивной мобильной учебной среды для отечест-

венной системы высших учебных заведений. Проанализированы исследования и публикации, касающиеся во-

просов разработки и использования средств информационно-аналитической поддержки образовательного про-

цесса высших учебных заведений. Сформулированы цели адаптивных мобильных учебных технологий - погру-

зить студента в виртуальную, близкую к реальной, учебную среду, Подчеркнута необходимость разработки 

эффективных подходов к обработке текстов в системе дистанционного обучения с целью фильтрации, форми-

рования смыслового портрета, оценка точности ответа, что является одним из наиболее актуальных направле-

ний современных информационных технологий. Предложен алгоритм системы адаптивной мобильной учебной 

среды на основе автономного анализа выполненных задач с использованием шаблона и проанализированных с 

помощью автоматизированного алгоритма, построенного за счет текстовых анализаторов на нейронных сетях. 

Для обеспечения дополнительной надежности сервис анализа выполненных задач предложено реализовать как 

фоновый. Таким образом данный сервис не будет иметь никакого внешнего интерфейса, а все задачи будут по-

ступать на него с помощью шины сообщений, которая будет реализована на основе очереди RabbitMQ. Разра-

ботана схема передачи информации от мобильного приложения к фоновому аналитического сервиса текстовых 

массивов данных (Analytical background service) с учетом преимуществ и особенностей использования нейрон-

ных сетей для анализа выполненных задач и очереди для организации коммуникации между сервисами. Обо-

значена процедура проверки текста ответов студентов перед анализом и разработан алгоритм детального анали-

за текста выполненного задания. 

Ключевые слова: дистанционное образование, Интернет-технологии, нейронные сети, анализ текстовой 

информации, латентно-семантический анализ. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стрімкий процес ро-

звитку різних соціальних сфер діяльності і галузей 

економіки, що розгорнулися в світі в останні деся-

тиліття, зумовлюють необхідність введення змін у 

систему освіти, переходу на новий рівень вимог до 

якості підготовки випускників закладів вищої осві-

ти. Розвиток інформаційних технологій в ХХІ сто-

річчі зробив актуальною проблему модернізації віт-

чизняної системи освіти. Сучасний світ освітянсько-

го простору, у тому числі в Україні, змінюється 

прискореними темпами, особливо в умовах глобаль-

ного поширення пандемії, пов’язаної з COVID-19 та 

необхідністю переходу закладів вищої освіти на 

online навчання. 

Освітні технології, як одні із головних елементів 

системи освіти, безпосередньо спрямовані на досяг-

нення головних цілей: навчання і виховання. За до-

помогою сучасних освітніх технологій реалізуються 

навчальні плани і навчальні програми, доводиться 

система знань до студентів, а також використову-

ються методи і засоби для створення, збирання, пе-

редавання, збереження і оброблення інформації. 

Накопичений величезний досвід з передавання 

знань від викладача до студента, створення техноло-

гій освіти і навчання, а також з побудови їх моделей. 

Але сучасність потребує прийняття дуже швидких 

змін та вирішення важливіших питань адаптації сис-

теми освіти в неймовірно складних умовах, 

пов’язаних з надзвичайним станом у  міжнародній 

сфері охорони здоров’я, у тому числі і України.  

Ситуація, яка спостерігається сьогодні у світі, 

ускладнена поширенням пандемії COVID-19, безпе-

речно доводить ефективність електронного (мобіль-

ного) навчання як особливої форми організації осві-

тнього процесу, що за рахунок використання інфор-

маційно-комунікативних технологій може бути реа-

лізована як в умовах географічної віддаленості сту-

дента і викладача, так і безпосередньо в університеті 

для формування самостійної діяльності студента 

щодо засвоєння програми навчання за фахом. Саме 

через такі риси як гнучкість, мобільність, зручність, 

рівність, доступність студенти, що здобувають про-

фесійну освіту, навчаються у зручний для себе час 

та у зручному місці. 

Сьогодні електронне (мобільне) навчання може 

бути настільки ж ефективним, як і аудиторне на-

вчання, якщо методи і технології відповідають за-

вданням, є взаємодія між студентами та є вчасний 

зворотний зв’язок між викладачем та студентом. 

Мобільне навчання може бути визначеним як підхід 

до навчання, при якому на основі мобільних елект-

ронних пристроїв створюється мобільне освітнє се-

редовище, де студенти можуть використовувати їх у 

якості засобу доступу до навчальних матеріалів, що 

містяться в Інтернеті, будь-де та будь-коли. 

У порівнянні з електронним та дистанційним на-

вчанням мобільне надає студенту більшу кількість 

«ступенів вільності» – вищу інтерактивність, більшу 

свободу руху, більшу кількість технічних засобів, 

основними з яких є UMPC – ультрамобільні ПК, 

Tablet PC – планшетні ПК, надпортативні ноутбуки, 

PDA (персональні цифрові помічники), аудіопрог-

равачі для запису та прослуховування лекцій, муль-

тимедійні навчальні консолі, електронні книжки, 

мобільні телефони, смартфони та багато інших. 

Саме тому проектування адаптивного мобільного 

навчального середовища для вітчизняної системи 

закладів вищої освіти набуває сьогодні невідкладної 

необхідності та актуальності.   

Отже, метою дослідження є підвищення ефекти-

вності освітнього процесу закладів вищої освіти. На 

основі комплексного використання Інтернет-

технологій побудувати систему адаптивного мобі-

льного навчального середовища. 

Методологічну основу дослідження складають 

сучасні теоретичні методи та системні підходи до 

проектування, побудови алгоритмів і їх реалізації 

при створенні електронних освітніх ресурсів Емпі-

ричною базою дослідження є вітчизняний та зарубі-

жний досвід щодо розроблення інформаційних тех-

нологій в галузі освітніх ресурсів. Інформаційною 

базою є законодавчі та нормативні акти, монографі-

чні й періодичні українські та зарубіжні видання. 

За останні роки здійснено багато досліджень та 

публікацій, які стосуються питань розроблення та 

використання засобів інформаційно-аналітичної 

підтримки освітнього процесу закладів вищої осві-

ти. 

Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, Л.С. Шевченко [1] 

пропонують найновіші методики впровадження ін-

формаційно-комунікаційних технологій, їхню твор-

чу самореалізацію. При цьому приділяють увагу 

інноваційним формам і методам навчання, викорис-

танню інтерактивних технологій, інформаційному 

освітньому середовищі, організації проектного на-

вчання. 

Проблемою інформатизації освіти опікувалися: 

В. Биков, Р. Гуревич, І. Захарова, Ю. Машбиць,  

Н. Морзе, Є. Полат, С. Сисоєва, І. Роберт та ін. Пе-

рехід від викладання інформатики до інформатизації 

освіти можливий лише за умови створення єдиного 

освітнього інформаційного середовища, що форму-

ється всіма учасниками навчального процесу. Знач-

них результатів у підготовці висококваліфікованих  

фахівців можна досягти у ході проведення навчаль-

них занять з використанням інноваційних інформа-

ційно-комунікаційних технологій, які включають 

програмно-педагогічні засоби навчального призна-

чення; навчально-інформаційні комплекси; елект-

ронні підручники, електронні навчально-методичні 

комплекси та віртуальні лабораторні роботи в різ-

них предметних галузях; мультимедіа-технології.  

Розробка програмно-педагогічних засобів із за-

стосуванням комп’ютерного моделювання висвітле-

на в роботах М. Жалдака, І. Левіна, В. Пінькас,  

І. Теплицького та ін. Як свідчать дослідження нау-

ковців, потребують широкого впровадження в на-

вчальний процес моделювання та інформаційних 

технологій, а також створення відповідного програ-

много забезпечення. 

Важливістю зміною в системі освіти стало акти-

вне використання адаптивного навчання в умовах 

відкритої освіти. Фундамент наукового обґрунту-

вання адаптивного навчання закладений ще класи-

ками педагогіки: Я. Коменським, І. Песталоцці. Су-

часні дослідження цього напряму розвитку освіти 
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відображені у працях і розробках Б. Скіннера,  

Н. Краудер, П. Брусиловського, Дж. Феррейра та ін. 

[2]. Адаптивні технології зосереджують на персона-

лізованому навчанні, щоб поліпшити програми і 

результати навчання студентів.  

Амеліна В., Семотюк В. в свою чергу пропону-

ють підходи до розв’язання проблем, що виникають 

під час проектування та реалізації інструментальної 

системи динамічного генерування навчальних про-

грам для мобільних систем, досліджують шляхи їх 

вирішення [3].  

Отже, огляд літературних джерел показав, що іс-

нуючі підходи до навчання в системі вищої освіти 

потребують подальшого модернізування з ураху-

ванням стрімких змін сучасності. Тому розробка 

адаптивного мобільного навчального середовища, 

яке б допомагало студенту засвоювати знання по 

індивідуальній траєкторії за допомогою Інтернет-

технологій є актуальною і своєчасною.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Ціль адаптивних мобільних навчальних технологій – 

занурити студента у віртуальне, наближене до реа-

льного, навчальне середовище, в якому він буде ма-

ксимально здобувати знання, а система в свою чергу 

допоможе студенту запобігти прогалинам та недолі-

кам у своїх знаннях, прискорити процес навчання, 

зробити його мобільним, цікавим та невимушеним 

[4]. 

Незважаючи на широке використання мультиме-

діа, текст залишається одним з основних видів інфо-

рмації. Розробка ефективних підходів до обробки 

текстів в системі дистанційного навчання з метою 

фільтрації, формування смислового портрета, оці-

нювання точності відповіді є одним з найбільш ак-

туальних напрямків сучасних інформаційних техно-

логій.  

Останнім часом спостерігається бурхливе зрос-

тання використання в навчальному процесі запози-

ченої інформації, яку можна віднести до розряду 

плагіату. Це стосується колекцій рефератів, готових 

лабораторних робіт, курсових та дипломних проек-

тів. До того ж, якщо студент при відповіді на тестові 

завдання використовує існуючу інформацію і не 

підтверджує засвоєний матеріал індивідуальним 

особистим набуттям певного обсягу компетентнос-

тей, то стає актуальним питання виявлення недобро-

совісного використання чужих робіт та матеріалів в 

закладах освіти. Особливої уваги набуває процес 

об’єктивного оцінювання результатів навчання. 

Для перевірки документів на недобросовісне ви-

користання інформації в мережі Інтернет існує декі-

лька програмних продуктів [5]. Одним з рішень за-

значеної проблеми є використання автоматизованих 

систем управління навчанням (Learning Management 

System, LMS) [6]. Всі студенти закачують свої лабо-

раторні, контрольні, курсові роботи в такі системи, 

що дозволяють створювати архівну базу та викорис-

товувати викладачем для перевірки на дублювання 

інформації. 

Існуючі підходи до аналізу текстів можна розби-

ти на два класи. До першого класу відносимо прості, 

швидкі, які не залежать від мови і предметної облас-

ті, але грубі механізми аналізу; найчастіше це під-

ходи, які використовують статистичні методи. Дру-

гий клас формують досить витончені, що дають хо-

роший результат, але порівняно повільні підходи, 

що залежать від мови і предметної області; зазвичай 

вони засновані на лінгвістичних методах. Ефектив-

ним можна вважати такий підхід, який поєднував би 

в собі швидкість і незалежність від мови алгоритмів 

першого класу з високою якістю обробки другого. 

Основним алгоритмом аналізу текстової інфор-

мації зазвичай використовують латентно-

семантичний аналіз (ЛСА). Найбільш поширений 

варіант ЛСА заснований на використанні розкла-

дання матеріально-значної матриці по сингулярним 

значенням або SVD-декомпозиція  (SVD - Singular 

Value Decomposition). [7–9].  

Основним алгоритмом системи адаптивного мо-

більного навчального середовища пропонуємо авто-

номний аналіз виконаних завдань, виконаних на 

основі шаблону та проаналізованих за допомогою 

автоматизованого алгоритму, побудованого за раху-

нок декількох текстових аналізаторів на нейронних 

мережах. На сьогоднішній день використання ней-

ронних мереж є найбільш прогресивним способом 

аналізу великих об’ємів даних за рахунок викорис-

тання функцій наближення, базуючись на навчених 

нейронах. 

Навчена нейронна мережа, використовуючи зда-

тність навчання на безлічі прикладів, здатна вирі-

шувати завдання, в яких можуть бути невідомі зако-

номірності розвитку ситуації або невідомі залежнос-

ті між вхідними та вихідними даними. Вона має мо-

жливість працювати при наявності великого числа 

неінформативних, шумових вхідних сигналів (в на-

шому випадку мається на увазі присутність у тексті 

так званої «води»). Немає необхідності робити їх 

попередній відсів, нейронна мережа сама визначить 

їх малопридатними для вирішення завдання і відки-

не їх.  

Нейронні мережі мають здатність адаптуватися 

до змін навколишнього середовища. Зокрема, ней-

ронні мережі, навчені діяти в певному середовищі, 

можуть бути легко перенавчені для роботи в умовах 

незначних коливань параметрів середовища. Більш 

того, для роботи в нестаціонарному середовищі (де 

статистика змінюється з плином часу) можуть бути 

створені нейронні мережі, здатні навчатися в реаль-

ному часі. Чим вище адаптивні здібності системи, 

тим більш стійкою буде її робота в нестаціонарному 

середовищі. При цьому слід зауважити, що адаптив-

ність не завжди веде до стійкості; іноді вона призво-

дить до абсолютно протилежного результату. На-

приклад, адаптивна система з параметрами, що 

швидко змінюються в часі, може також швидко реа-

гувати і на сторонні збудження, що викличе втрату 

продуктивності. Для того щоб використовувати всі 

переваги адаптивності, основні параметри системи 

повинні бути досить стабільними, щоб можна було 

не враховувати зовнішні перешкоди, і досить гнуч-

кими, щоб забезпечити реакцію на істотні зміни се-

редовища. [10–11]. 

Крім того, нейронні мережі мають потенційно 

надвисоку швидкодію за рахунок використання ма-

сового паралелізму обробки інформації. Також ней-



КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5-6/2020 (124-125) 

105 

ронні мережі потенційно відмовостійкості. Це озна-

чає, що при несприятливих умовах їх продуктив-

ність падає незначно. Наприклад, якщо пошкодже-

ний якийсь нейрон або його зв'язки, витяг за-

пам’ятованої інформації ускладнюється. Однак, бе-

ручи до уваги розподілений характер зберігання 

інформації в нейронної мережі, можна стверджува-

ти, що тільки серйозні пошкодження структури ней-

ронної мережі істотно вплинуть на її працездатність. 

Тому зниження якості роботи нейронної мережі від-

бувається повільно. 

Для забезпечення додаткової надійності, сервіс 

аналізу виконаних завдань необхідно реалізувати як 

фоновий. Таким чином даний сервіс не матиме жод-

ного зовнішнього інтерфейсу, а всі задачі будуть 

поступати на нього за допомогою шини повідом-

лень, яка буде реалізована на основі черги 

RabbitMQ. 

Черга – структура даних з дисципліною доступу 

до елементів «перший прийшов – першим вийшов». 

Додавання елемента можливо лише в кінець черги, 

вичитка – тільки з початку черги, при цьому обра-

ний елемент з черги видаляється. Існує досить бага-

то переваг та особливостей черг, які надають мож-

ливість створювати великі складні та масштабовані 

рішення в сфері обробки складно структурованих та 

об’ємних даних, саме таких, що необхідно опрацьо-

вувати бекенду адаптивного мобільного навчально-

го середовища. Серед них можна виділити: 

• Слабке зв'язування – черги повідомлень 

створюють неявні інтерфейси обміну даними, які 

дозволяють процесам бути незалежними один від 

одного, тобто просто визначається формат повідом-

лень, що відправляються від одного процесу іншо-

му. 

• Надмірність – черги дозволяють уникнути 

випадків неекономного використання ресурсів про-

цесу (наприклад пам'яті) в результаті зберігання 

необробленої (зайвої) інформації. 

• Масштабованість – черги повідомлень до-

зволяють розподілити процеси обробки інформації. 

Таким чином, вони дозволяють легко нарощувати 

швидкість, з якою повідомлення додаються в чергу і 

обробляються. 

• Еластичність і можливість витримувати пі-

кові навантаження – черги повідомлень можуть ви-

конувати роль свого роду буфера для накопичення 

даних в разі пікового навантаження, пом'якшуючи 

тим самим навантаження на систему обробки інфо-

рмації і не допускаючи її відмови. 

• Відмовостійкість – черги повідомлень до-

зволяють відокремити процеси один від одного, так 

що якщо процес, який обробляє повідомлення з чер-

ги падає, то повідомлення можуть бути додані в 

чергу на обробку пізніше, коли система відновиться. 

• Гарантована доставка – використання черги 

повідомлень гарантує, що повідомлення буде доста-

влено і оброблено в будь-якому випадку (поки є 

хоча б один обробник). 

• Гарантований порядок доставки – велика 

частина систем черг повідомлень здатні забезпечити 

гарантії того, що дані будуть оброблятися в певному 

порядку (найчастіше в тому порядку в якому вони 

надійшли). 

• Буферизація – черги повідомлень дозволя-

ють відправляти і отримувати повідомлення при 

цьому працюючи з максимальною ефективністю, 

пропонуючи буферний шар – процес запису в чергу 

може відбуватися настільки швидко, наскільки шви-

дко це в змозі виконати черга повідомлень, а не об-

робник повідомлення. 

• Розуміння потоків даних – черги повідом-

лень дозволяють виявляти вузькі місця в потоках 

даних програми, легко можна визначити, яка з черг 

забивається, яка простоює і визначити що необхідно 

робити – додавати нових обробників повідомлень 

або оптимізувати поточну архітектуру. 

• Асинхронний зв'язок – черги повідомлень 

надають можливість асинхронної обробки даних, 

яка дозволяє помістити повідомлення в чергу без 

обробки, дозволяючи системі обробити повідомлен-

ня пізніше, коли з'явиться можливість. 

Враховуючи всі переваги та особливості викори-

стання нейронних мереж для аналізу виконаних за-

вдань та черги для організації комунікації між серві-

сами, була розроблена схема передачі інформації від 

мобільного додатку до фонового аналітичного сер-

вісу обробки текстових масивів даних (Analytical 

background service).  

Дана процедура має асинхронний характер вико-

нання, тобто результат виконаної роботи буде дос-

тавлений на мобільний додаток не одразу після за-

вантаження файлу з відповідями, а через деякий час 

та за допомогою сервісу повідомлень. Таких підхід 

використовується для того, щоб забезпечити макси-

мальний рівень стабільності при розподіленні нава-

нтаження на саму систему. Оскільки системою змо-

жуть користуватися багато користувачів одночасно, 

не виключається можливість паралельного заванта-

ження великої кількості файлів з відповідями, що в 

результаті використання синхронного підходу обро-

бки інформації може призвести до ситуації, коли 

сервіс просто перестане відповідати на запити, а 

оброблена інформація буде втрачена. 

Схема алгоритму завантаження файлів до схо-

вища та подальшого аналізу представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Процедура аналізу файлу з виконаним завданням 

 

Фоновий аналітичний сервіс масштабується го-

ризонтально за допомогою моніторингу, що слідкує 

за кількістю доступних повідомлень в черзі. Таким 

чином, якщо відбудеться ситуація, коли надмірно 

велика кількість повідомлень буде знаходитися в 

черзі на протязі певного проміжку часу, так званий 

балансир запустить додаткові сервери для пришви-

дшення обробки інформації. Коли навантаження 

спаде, балансир у свою чергу відключить зайві на 

його думку сервери, тим самим оптимізувавши ви-

користання обчислювальних ресурсів, а як наслідок 

зменшує їх вартість для власника системи. 

Сам процес аналізу виконаних робіт складати-

меться з 2 основних частин. Він починатися з попе-

редньої перевірки (так званої валідації вхідних да-

них), що включає в себе перевірку формату даних, 

правильність розбивки на завдання, а також попере-

дню перевірку на плагіат (серед інтернет ресурсів а 

також серед завантажених робіт) та чорнову переві-

рку на присутність ключових слів в тексті. Наступ-

ним етапом є перевірка на відповідність завданню. 

Цей етап є найважливішим, оскільки саме в цей мо-

мент відбувається оцінка виконаної роботи і приз-

начення оцінки студента (як позитивної, так і нега-

тивної). Окрім того, після аналізу завдання, якщо 

присутні хоча б якісь розбіжності з шаблоном, що 

був заданий викладачем, студенту призначаються 

додаткові завдання для закріплення основного мате-

ріалу. За додаткові завдання в свою чергу також 

призначатися додаткові бали. 

Процес аналізу виконаної роботи проілюстрова-

но на рис. 2. 

 
 

 

Рисунок 2 – Процедура перевірки тексту відповідей 

перед аналізом 
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Алгоритм аналізу тексту відповіді складається з 

трьох основних кроків: 

• Парсинг тексту виконаного завдання. На 

цьому етапі відбувається повне сканування тексту 

відповіді, в першу чергу виділяються всі речення, 

що присутні в тексті. З виділених речень отриму-

ються словосполучення та ключові слова. Будується 

певна структура даних, яка в свою чергу передаєть-

ся на обробку наступному кроку, тобто до фільтрації 

даних. 

• Фільтрація тексту виконаного завдання. Да-

ний етап призначений для відкидання так званої 

«води» з основного тексту. Зазвичай при написанні 

будь якої роботи, студенти використовують значну 

кількість тексту, який не несе жодного смислового 

навантаження заради досягнення необхідного 

об’єму роботи. Даний етап створений для того, щоб 

забезпечити механізм аналізу тексту найбільш при-

йнятними фразами та реченнями по заданій темати-

ці. 

Таким чином на етапі фільтрації система отри-

мує дані по використанню «води» у виконаній робо-

ті, і зберігає ці значення. Ця інформація в подаль-

шому буде необхідна для системного модуля, що 

приймає рішення про визначення оцінки. Відфільт-

рований текст без «води» передається до подальшо-

го аналізу на останній крок для аналізу тексту. 

• Власне аналіз тексту. На цьому етапі відбу-

вається аналіз тексту за допомогою алгоритму ЛСА. 

На початку роботи системи внутрішньо-системний 

модуль не матиме можливості оцінювати роботи 

студентів об’єктивно, адже для повноцінної роботи 

алгоритму його в першу чергу потрібно навчити. 

Для навчання алгоритму необхідно мати досить ве-

ликі вхідні дані, а також вихідний результат схожо-

го характеру. Тому, для забезпечення роботи систе-

ми, поки не буде достатньо вхідних даних, система 

співпрацюватиме з сервісами, що надають схожі 

послуги (для початку це можуть бути Oracle 

interMedia Text або IBM Intelligent Text Miner). 

Фінальним елементом аналізу виконаної роботи 

є виставлення оцінки. Визначення кількості балів 

задається викладачем конкретно для кожного за-

вдання з характеристиками по наповненості, вмісту 

так званої «води» в тексті завдання, а також по ная-

вності ключових слів. На основі всіх цих показників 

система приймає рішення і виставляє бал. На почат-

ку оцінювання відбуватиметься за допомогою умов-

ної перевірки кількості задоволених критеріїв, але в 

подальшому даний алгоритм можна буде модифіку-

вати за допомогою використання нейронної мережі, 

яка на основі зібраного масиву даних зможе навчи-

тися, та приймати рішення більш якісно. 

В свою чергу, окрім таблиці з параметрами для 

оцінювання, викладач задаватиме за кожен пониже-

ний бал додаткові завдання. Такий підхід дозволить 

корегувати оцінки студентів та покращити рівень 

засвоєння інформації студентом у самостійній робо-

ті. Для кожної додаткової роботи передбачається 

своя система оцінювання, яку також розробляє ви-

кладач. 

Більш детально алгоритм аналізу тексту та його 

залежності проілюстровано на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 – Деталізований процес аналізу тексту виконаного завдання 
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Після виставлення оцінки та визначення додат-

кового завдання (якщо це буде необхідно), студенту 

відправляється повідомлення на електронну пошту 

та на його мобільний додаток, в якому власне пові-

домляється результат виконання його роботи. 

ВИСНОВКИ Практична реалізація спроектова-

ного алгоритму направлена на підвищення ефектив-

ності освітнього процесу студентів шляхом автома-

тизованого аналізу та оцінювання виконаних за-

вдань, а також за необхідності призначення додат-

кових практичних завдань. Запропоновано іннова-

ційний підхід до аналізу практичних завдань на ос-

нові заданих критеріїв та ключових слів, а також 

передвстановлених шаблонів відповідей. 

Розроблений підхід дозволяє надійно працювати 

в умовах високого навантаження за рахунок роботи 

через шину даних та горизонтального масштабуван-

ня. Таким чином за необхідності можливе збільшен-

ня або зменшення кількості серверів, що оброблю-

ють інформацію. 

За рахунок використання нейронної мережі в 

майбутньому можливо покращити алгоритм аналізу 

текстової інформації за рахунок додаткового на-

вчання мережевої складової на основі вже зібраних 

та скоригованих даних. 

Подальші дослідження слід направити на вдос-

коналення алгоритму автоматизованого аналізу за 

рахунок впровадження додаткових перевірок сто-

ронніми системами, а також навчання нейронної 

мережі якісними еталонними даними. 
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Purpose. It is shown that the rapid process of development of various social spheres of activity and sectors of the 

economy that have unfolded in the world in recent decades, necessitate changes in the education system, the transition 

to a new level of quality requirements for graduates. The importance of educational technologies as one of the main 

elements of the education system, directly aimed at achieving the main goals: teaching and education. Attention is paid 

to the effectiveness of e-learning as a special form of organization of the educational process and the need to design an 

adaptive mobile educational environment for the domestic system of higher education. Research and publications relat-

ed to the development and use of information and analytical support for the educational process of higher education 

institutions are analyzed. Methodology. The goals of adaptive mobile educational technologies are formulated - to im-

merse the student in a virtual, close to real, educational environment in which he will gain maximum knowledge, and 

the system in turn will help students prevent gaps and shortcomings in their knowledge, speed up learning, make it mo-

bile, interesting and casual. The need to develop effective approaches to word processing in the distance educational 
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system for the purpose of filtering, forming a semantic portrait, assessing the accuracy of the answer, which is one of 

the most relevant areas of modern information technology. Results. The algorithm of the system of adaptive mobile 

learning environment based on the autonomous analysis of the completed tasks with use of a template and analyzed by 

means of the automated algorithm constructed at the expense of the text analyzers on neural networks is offered. To 

ensure additional reliability, the service of analysis of completed tasks is proposed to be implemented as a background. 

Thus, this service will not have any UI interface, and all tasks will come to it using the message bus, which will be im-

plemented based on the RabbitMQ queue. Practical value. The scheme of information transfer from the mobile appli-

cation to the background analytical service of text processing of data arrays (Analytical background service) is devel-

oped considering advantages and peculiarities of use of neural networks for the analysis of the completed tasks and 

queues for the organization of communication between the services. The procedure of checking the text of students' 

answers before the analysis is outlined and the algorithm of the detailed analysis of the text of the executed task is de-

veloped. 

Key words: distance education, Internet-technologies, neural networks, text information analysis, latent-semantic 

analysis. 
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