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РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ  

ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ З ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
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Розглянуто питання розробки та використання віртуальних тренажерів в процесі навчання студентів дисци-

плінам з теорії прийняття рішень з метою набуття ними практичних навичок експертного оцінювання та оброб-

ки експертних оцінок. Виявлено, що в умовах змішаного навчання, використання саме віртуальних тренажерів 

сприяє набуванню майбутніми фахівцями практичних фахових компетенцій, що особливо важливо для студен-

тів технічних спеціальностей. Проаналізовано ключові вимоги, яким має відповідати віртуальний тренажер для 

забезпечення максимальної навчальної ефективності. Розглянуто застосування розробленого тренажера для 

навчання методам обробки експертних переваг, представлених у вигляді матриць парних порівнянь. Описано 

архітектурні особливості тренажеру та потенційні переваги його використання. Окреслено можливі шляхи по-

дальшого розвитку віртуальних тренажерів та впровадження їх в освітній процес. 

Ключові слова: інформаційні технології в освіті, віртуальний тренажер, теорія прийняття рішень, експертне 

оцінювання, матриці попарних порівнянь. 

 

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ  

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ПО ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
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Рассмотрены вопросы разработки и использования виртуальных тренажеров в процессе обучения студентов 

дисциплинам с теории принятия решений с целью овладения ими практических навыков экспертного оценива-

ния и обработки экспертных оценок. Выяснено, что в условиях смешанного обучения использование именно 

виртуальных тренажеров способствует овладению будущими специалистами практических профессиональных 

навыков, что особенно важно для студентов технических специальностей. Проанализированы ключевые требо-

вания, которым должен отвечать виртуальный тренажер для обеспечения максимальной обучающей эффектив-

ности. Рассмотрено использование разработанного тренажера для обучения методам обработки экспертных 

предпочтений, представленных в виде матриц парных сравнений. Описаны архитектурные особенности трена-

жера и потенциальные преимущества его использования. Намечены возможные пути дальнейшего развития 

виртуальных тренажеров и внедрения их в образовательный процесс. 

Ключевые слова: информационные технологии в образовании, виртуальный тренажер, теория принятия 

решений, экспертное оценивание, матрицы парных сравнений. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Виклики сьогодення 

для освітнього процесу в цілому, і для вищої школи 

зокрема, змушують викладачів оперативно реагува-

ти, активно впроваджуючи різноманітні інформа-

ційні інструменти для забезпечення якісної профе-

сійної освіти. Однією з основних тенденцій сучасно-

го освітнього процесу є стрімкий розвиток змішано-

го навчання (blended learning): зміщення на другий 

план традиційних технологій (face to face learning) і 

поступовий розвиток електронних (e-learning) та 

мобільних (m-learning) складових форм навчального 

процесу.   

В умовах всебічного переходу на дистанційні за-

соби навчання, особливо актуальним є пошук нових 

підходів та технологій, які би дозволили оптимізу-

вати навчальний процес, зробити його високотехно-

логічним та відповідним сучасним викликам. 

Зарубіжний досвід в сфері дистанційної освіти 

свідчить про тенденції  зростання процесів розробки 

та впровадження віртуальних навчальних середо-

вищ та їх окремих компонент для візуалізації та мо-

делювання тих чи інших процесів. Такі технологічні 

додатки як віртуальні тренажери, в якості складових 

віртуальних середовищ, уже широко інтегровані в 

традиційний освітній процес вищої школи, зокрема, 

американської та європейської. Так, в багатьох краї-

нах Європи, США та Австралії, інструктор або осві-

тній заклад зобов’язані включати віртуальні навча-

льні середовища в освітню  програму [1]. В контекс-

ті онлайн-освіти ця галузь досліджень викликає зна-

чний інтерес з боку наукової та освітньої спільноти. 

Застосування ігор та віртуальних тренажерів в 

навчанні забезпечує прив’язку досвіду до інструкцій 

та переводить студента з пасивної до активної взає-

модії з контентом. Масштабні зарубіжні досліджен-

ня Влахопулоса, Макрі, Таннера, Гесса [1–3] з мето-

дик впровадження віртуальних навчальних середо-

вищ в освітній процес свідчать на користь позитив-

ного впливу цих методик  на когнітивні та емоційні 

аспекти студентів в процесі навчання. Так, у дослі-

дженні Зіцман [4] з вивчення навчальної ефективно-

сті віртуальних інструментів, аналізувались три 

афективних  результати (мотивація, зусилля та са-

моефекивність), два когнітивних (декларативне 

знання та втримання) та два результати навчання на 

основі навичок (процедурне знання та передача). 

Результати дослідження показали, що студенти, які 

пройшли навчання на тренажерах, демонструють 

більш високу самоефективність та процедурні знан-

ня. Окрім того, віртуальні тренажери часто сприй-

маються як цікаві інструменти навчання, що вима-

гають активної участі та сприяють покращенню 
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критичного мислення і дають можливість студентам 

спостерігати результати власних дій. 

Проблеми впровадження інноваційних техноло-

гій та віртуальних інструментів в процес змішаного 

навчання вищої школи широко висвітлені в роботах 

українських вчених, передусім М. Жалдака, В. Би-

кова, Н. Морзе, М. Козяра та інших. Як зазначають 

відомі вітчизняні дослідники дистанційного навчан-

ня В.М. Кухаренко та В.В. Бондаренко [5, 6], у дис-

танційному курсі потрібно передбачити викорис-

тання універсального дизайну для навчання, який, 

зокрема, включає в собі множинність способів пред-

ставлення інформації та знань. 

Більшість методів, що розглядаються у ході ви-

вчення дисциплін з теорії прийняття рішень, строго 

формалізовані і, отже, піддаються програмній реалі-

зації. У роботі франзуьких вчених Ф. Тена-Шоле, 

Дж. Тіксієра та інших [7] наводяться підходи до 

проектування віртуального навчального середовища 

для навчання стратегіям прийняття рішень в кризи-

сних ситуаціях та пропонується модель навчального 

полувіртуального середовища прийняття рішень в 

умовах кризису.  Широко висвітлено вітчизняний 

досвід розробки та впровадження в освітній процес 

програмного навчально-методичного комплексу 

підтримки навчальних курсів з теорії прийняття рі-

шень, розробленого на факультеті кібернетики Ки-

ївського національного університету імені Тараса 

Шевченка, під керівництвом проф. Волошина О.Ф. 

[8, 9]. Але у вільному доступі цілісної тренажерної 

онлайн системи з методів прийняття рішень на сьо-

годнішній день не зустрічалось 

Мета статті полягає у дослідженні особливостей 

розробки віртуальних тренажерів для підтримки 

дистанційних курсів та аналізу переваг їх впрова-

дження у курс з методів прийняття рішень в розрізі 

парадигми змішаного навчання студентів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ба-

гаторічний досвід викладання дисциплін з теорії 

прийняття рішень в Центральноукраїнському дер-

жавному педагогічному університеті в умовах змі-

шаного навчання показав доцільність включення в 

матеріали курсу онлайн інструментарію для набуття 

фахових практичних навичок студентами спеціаль-

ності «Комп’ютерні науки» [10].  

Метою викладання навчальних дисциплін з тео-

рії прийняття рішень є одержання студентами необ-

хідних теоретичних знань з системного аналізу та 

теорії прийняття рішень та формування в них прак-

тичних навичок, які б дали змогу ефективно засто-

совувати знання та методи при розв’язанні типових 

задач прийняття рішень. 

Одним з важливих аспектів навчання методам 

прийняття рішень є вироблення у студентів практи-

чних навичок підбирати адекватні методи 

розв’язання системних задач, проводити аналіз си-

льних і слабких сторін рішення, зважувати і аналізу-

вати можливості і ризики ухвалених рішень, оціню-

вати ефективність прийнятих рішень. Практичні 

навички формуються під час розв’язання типових 

навчальних задач прийняття рішень, тож включення 

в дистанційний курс віртуальних тренажерів до 

окремих тем виявилось вельми доцільним.  

На сьогоднішній день розроблено та впровадже-

но такі віртуальні тренажери для п’яти із десяти тем 

курсу, а саме: 

- методи обробки експертних переваг у ви-

гляді бінарних відношень та дослідження їх власти-

востей; 

- методи прийняття рішень в умовах ризику 

та невизначеності; 

- методи голосування; 

- методи багатокритеріальної оптимізації; 

- методи аналізу ієрархій. 

Онлайн тренажери прив’язані до відповідних тем 

та представлені у курсі на Moodle (рис. 1). 

Віртуальні тренажери реалізовано переважно у 

вигляді односторінкових веб додатків із застосуван-

ням технологій AJAX та javascript фреймворків, зо-

крема Angular та React. Слід зазначити, що кожен 

розроблений та впроваджений у роботу тренажер є 

практичним результатом відповідної кваліфікацій-

ної роботи студентів спеціальності «Комп’ютерні 

науки» на протязі декількох останніх років. 

Ключовими  особливостями архітектури усіх ро-

зроблених віртуальних тренажерів є: 

- Тренажер не виконує обчислень автоматич-

но та не заміняє людину-дослідника.  Натомість він 

являє собою двошарову структуру:  інтерактивний 

прошарок для взаємодії з користувачем  та опера-

ційний прошарок, що реалізує відповідний метод  та 

використовується для контролю дій студента. 

- Операційний прошарок тренажеру  виконує 

усі обчислення, зберігаючи ключові результати об-

числень та операції кожного кроку для наступного 

контролю дій студента та формування висновків та 

рекомендацій. 

- Інтерактивний прошарок тренажеру працює 

покроково, реалізуючи на кожному кроці окремий 

етап роботи відповідного алгоритму. На кожному 

кроці відбувається перевірка уведених користувачем 

даних з обмеженнями задачі і у випадку невідповід-

ності виводиться повідомлення про необхідність 

скорегувати уведені дані.  

- Тренажер має дружній інтерфейс для відс-

теження ходу рішення, уведення даних та виконання 

необхідних операцій. Також тренажер формує ви-

сновки про отримані результати та рекомендації 

щодо їх корегування.  
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Рисунок 1 – Фрагмент курсу з теорії прийняття рішень, представленого у Moodle 

 

В якості практичного прикладу реалізації та ана-

лізу потенційних переваг застосування віртуальних 

тренажерів розглянемо тренажер для проведення 

онлайн навчання методам обробки експертних оці-

нок, заданих у вигляді бінарних відношень на мно-

жині об’єктів вибору. Використання апарату бінар-

них відношень для формалізації переваг експерта – 

одна із найпоширеніших процедур для обробки екс-

пертних оцінок. 

Відповідні процедури експертного оцінювання 

включають в себе етапи: побудова матриці парних 

порівнянь (МПП) на основі переваг експерта, здійс-

нених у формі бінарних відношень на множині 

об’єктів; за побудованою МПП визначення порядку 

у вигляді ранжування об’єктів; формування виснов-

ків про несуперечливість отриманого рішення шля-

хом аналізу властивостей МПП.  

Наведемо базові кроки роботи віртуального тре-

нажеру та отримані на кожному кроці переваги для 

засвоєння студентами процедур експертного оціню-

вання. 

Крок 1. Уведення вихідних даних. 

Для початку роботи необхідно вибрати предмет-

ну область (із запропонованого списку, або визначи-

ти самостійно) та задати кількість об’єктів (варіантів 

рішень) для вибору (рис. 2). 

У запропонованому списку представлено для ви-

бору вісім предметних областей, що являють собою 

популярні задачі прийняття рішень. 

 

 
 

Рисунок 2 – Початкове вікно 

 

Після визначення проблемної області та уведен-

ня кількості об’єктів для вибору формується матри-

ця парних порівнянь, представлена відповідною 

таблицею (рис. 3). Об’єкти для вибору формалізу-

ються унікальними ключами для компактного пред-

ставлення їх у таблиці.  
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Рисунок 3 – Сформована МПП для заповнення 

 

Користувачу пропонується зробити переваги на 

множині об’єктів А у термінах лінгвістичних відно-

шень {“краще”, “ гірше”, “байдуже”}. Такі відно-

шення формалізуються, зокрема, за формулою (1):  
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де ,,   – відношення «краще», «гірше», «бай-

дуже». 

Формально користувачу потрібно заповнити 

верхню трикутну частину МПП дискретними зна-

ченнями з множини {-1;0;1}. Після заповнення вер-

хньої частини матриці нижня формується автомати-

чно як дзеркально-протилежна. 

Перевірка коректності заповнення елементів 

МПП проводиться вже на етапі уведення вихідних 

даних. 

Переваги, що забезпечуються на Кроці 1: 

- Психологічно сучасним студентам набагато 

комфортніше працювати з онлайн інструментом, 

ніж виконувати розрахунки на папері, що підвищує 

їх мотивацію та зацікавленість. 

- Тренажер автоматично виключає викорис-

тання невірних даних при заповнення дзеркально-

протилежної частини МПП, що при ручному підході 

виявилося би через декілька кроків та потенційно 

спотворило би кінцеві результати. 

Крок 2. Обрахунки та побудова результуючого 

ранжування. 

Після заповнення таблиці тренажер розраховує ві-

дносну вагомість кожного об’єкта методом рядкових 

сум. На основі отриманого вектору вагомості форму-

ється результуюче ранжування об’єктів (рис. 4). 

 
 

Рисунок 4 – Обрахунки та побудова кінцевого  

ранжування 

 

Переваги, що забезпечуються на кроці 2: 

- Візуалізація процесу знаходження вектору 

рішень дозволяє студенту наглядно уявити процес в 

цілому.  

- Можливість оперативно відслідкувати 

вплив на результати рішення поточні зміни переваг 

між об’єктами.  

Крок 3. Дослідження властивостей МПП. 

Після побудови результуючого ранжування важ-

ливим етапом є дослідження вихідної МПП на тран-

зитивність. Транзитивність МПП в даному випадку 

відображає міру узгодженості переваг експерта, тобто 

свідчить певною мірою про його компетентність та 

об’єктивність зроблених ним порівнянь об’єктів. 

Транзитивність перевіряється на усіх можливих ком-

бінаціях відношень між трійками об’єктів  МПП.  

Окрім того, тренажер обраховує  показник узго-

дженості або неузгодженості МПП та формує відпо-

відні рекомендації (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Результат перевірки МПП  

на транзитивність 
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Переваги, що забезпечуються на кроці 3: 

- Автоматичне виключення помилок при 

проміжних обчисленнях. 

- Багатократність повторення рутинних обчи-

слювальних процедур без загрози накопичення по-

милок. 

- Якісний аналіз отриманого рішення. 

ВИСНОВКИ. В умовах змішаного навчання ви-

користання комп’ютерних тренажерів як складової 

частини дистанційних курсів сприяє зануренню сту-

дента в навчальний матеріал, переводячи його з па-

сивної до активної взаємодії з контентом. Це особ-

ливо важливо для студентів технічних спеціальнос-

тей, оскільки навчальні тренажери розширюють 

можливість набуття технологічних та інженерних 

компетенцій та аналітичних здібностей. 

З’ясовано ключові особливості архітектури 

комп’ютерних тренажерів, які потенційно можуть 

забезпечити їх навчальну ефективність. Обґрунто-

вано доцільність використання віртуальних трена-

жерів при вивченні дисциплін з теорії прийняття 

рішень.  

Автор впевнений, що впровадження віртуальних 

тренажерів допоможе студентам краще опанувати 

методики та процедури прийняття рішень.  

Важливим є залучення студентів для розробки 

віртуальних тренажерів з різних тем курсу. Перспе-

ктива подальших досліджень – це створення ціліс-

ного програмного комплексу із охопленням більшо-

сті формалізованих методів прийняття рішень та 

розміщення його у вільному інтернет доступі. 
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DEVELOPMENT AND USE OF VIRTUAL SIMULATORS TO SUPPORT COURSES 

IN DECISION-MAKING THEORY 

O. Prysiazhniuk 

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University 

vul. Shevchenka, 1, Kropyvnytskyi, 25006, Ukraine. E-mail: elena_drobot@ukr.net. 

Purpose. The subject of research is to study the peculiarities of the development of virtual simulators to support dis-

tance learning courses and analyze the benefits of their implementation in the course of decision-making methods. The 

author studied and structured foreign experience in the development and implementation of virtual simulators in the 

educational process; identified the key features of the virtual simulator architecture that can potentially ensure their ed-

ucational effectiveness; provided a descriptive analysis of the developed simulator for training in methods of processing 

expert advantages which are presented in the form of pairwise comparison matrix. Methodology. During the research, 

theoretical methods of scientific knowledge and system analysis were used to systematize scientific-methodical and 

technical sources. The principles and methodology of web product development are used to develop the architecture of 

virtual simulators. Findings. Virtual simulators for some decision-making methods are developed and included in a 

distance course on the Moodle platform. The application of the developed simulator for training in methods of pro-
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cessing of expert advantages presented in the form of pairwise comparison matrix is considered. Originality. It is 

proved that the implementation of virtual simulators in the process of studying disciplines in the theory of decision 

making is appropriate in the context of blended learning. It is shown that the use of simulators in the distance course 

allows students to acquire practical skills of expert evaluation and processing of expert assessments. Practical value. 

The developed distance course with the usage of virtual simulators will help students to master the techniques and pro-

cedures of decision-making on a professional level. Psychologically, modern students are more comfortable working 

with online tools than performing paper calculations as it increases their motivation and interest. Сonclusions. The use 

of virtual simulators as part of a distance learning course in decision-making theory will help students master the meth-

ods of decision-making using modern software and use the acquired knowledge to solve problems of finding optimal 

solutions. 

Key words: Information technology in education, virtual simulator, decision-making theory, expert assessments, 

pairwise comparison matrix. 
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