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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОВОТИ

' Актуальн1сть досл!дження. Школа Укра!ни переживав продес 

реформування, в1дходу в!д тотально! ун!ф}.кацП та стандартиза- 

Щ !  навчально-виховного процесу. тривае 1нтенсивне переосмис- 

лення ц!нностей, долаються консерватизм 1 стереотипи педаго

гичного мислення. Пров1дним напрямом д1яльност! навчальних 

закладАв е забезпечення всеб!чного розвитку дитини як ц Ш с н о !  

особистост1, роэвиток И  эд!бностей i обдарувань, здатност1 

самост1йно д!яти 1 приймати р!шення в динам1чних, нестандарт- 

них ситуац1ях. Все це вимагае глибокого наукового осмислення 

ф1лософ1! зм1сту птльно! осв!ти з метою переор1бнтац11 осв1ти 

на особист!сть учня.

Особливе м1сце в розв'язанн! цих завдань эаймае удоскона- 

лення зм1стуосв 1ти шк1льно1 1нформатики, що обумовлене прин- 

диповими зв'язками 1нформатики з практикою та загальнокультур- 

ню.» розвитком людини.

Поряд з 1снуючими формами п1дтримки м ф о р м а ц Ш о г о  фонду 

людства сусп!льство все ' б!льше працюе в оточенн1 програмних 

эасоб1в, баз даних 1 баз знань. Роэвиток систем, що базуються 

на знаниях, знаходить свое вираження в передач1 сусп1льству 

ст1йких 1 эагальнодоступних процедур автоматично! обробки 

1нформацП в 1нтересах того чи 1ншого виду конкретно! людсько1 
д1яльност1.

Найб1льш глибокий вплив 1нформатизад11 сусп1льства на 

зм!ст загально! осв1ти пов'язаний 1з эагальнонауковим методо

лог 1чним аспектом цього процесу, я кий проявляемся *в спроб! 

розробити 1 вт1лити в масову практику систематичн! процедури 

пошуку, обробки 1 гнучкого подання 1нформацП э використанням 

динам!чно! системи наукових понять 1 пов'язаного з такою сис-



темою фактографичного матер1алу (бави даних, бааи энань тощр).

3 1ншого боку передача усусп!льнених энань черев 1х по- 

дання в багах энань експертних систем вимагае в1д користувач!в 

певно! профес1йно! та 1нформац1йно1 культури, що умаждивлюз 

сп!втворч1сть учасник!в комун1кац11 типу людина-машина, лшди- 

на-дюдина. Тому виховання ц!е1 культурно! основи, бев яко! 

спец1ал!ст найближчого майбутнього не буде профес!йно придат- 

ним, е важливим заеданиям загально! осв!ти 1 курсу 1нформати- 

ки, голема. У зв'язку з цим Ictotho вростае актуальн1сть 

проблеми формування знань учн1в про експертн! системи (ЕС) та 

ум1нь працовати з ними в курс1 1нформатики та обчислювально! 

техн!ки.
0крем1 аспекти вивчення процес!в 1нтелектуал1зац11 ЕОМ, 

використання експертних систем у навчанн1 виов1тлюються в пра- 

цях М.З.Грузмана. О.М.Довгялло, Ю. ЬМашбиця, В.А.Петрушина, 

С. А. Ракова, Ю. С. Рамського, Ю.В. Триуса, М.О. Антонченко та 1н.

3 дисертац1йних доел!джень, як! певною м1рою торкаються 

проблеми вивчення експертних систем, с М Д  в1дзначити роботу 

КМ.Забари 8 методики використання !нтелектуальних тренажер!в 

при викладанн! математичних дисципл!н.

Заслуговують на увагу розробки !нтелектуальних систем нав- 

чання 1ноземних та р!дно! мов, виконан! в 1нститут! штучного 

!нтелекту м. Донецька.

Не применшуючи зробленого вгаданими авторами, в!дм1тимо, 

щр системного доол!дження проблеми вивчення 1 використання ЕС 

у навчанн1 до цього часу не було.

Анад18 заруб!жного 1 в1тчизняного досв!ду покавав, щр 

спец!альн! роботи 8 методичних основ вивчення експертних сис

тем як окремокч> компонента прикладного програмного забезпечен- 

ня практично в!дсутн!. Нез’ясованою эалишаеться проблема вино-
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ристания експертних систем як 1нструмента п18навально1 дЛядь- 

ност! при вивченн! не т1льки Лнформатики, а й 1нших дисципл!н: 

не досл!джен1 конкретн! дидактичн! аспекти 1х використання, 

потребують удосконадення 1снуюч1 програмн1 васоби лдя 

компьютерно! пЛдтримки дослЛджувано! проблематики, вЛдсутн! 

системи вправ .1 методичн1 рекомендацИ црдо !х використання.

Актуальн1сть теми 8 одного боку та I! неро8роблен1сть в 

методиц1 Лнформатики 8 другого обумовили вибЛр проблеи 

дослЛдження: роэробка науково обгрунтовано! методики формуван- 

ня знань учн1в про експертн! системи та ум!нь працювати 8 ними 

при вивченн1 курсу Лнформатики в середнЛй вагадьноосвЛтнЛй 

школ!.

Объектом дисертад1йного дослЛдження в навчання Лнформати- 

ки в середнЛй загальноосвЛтнЛй школЛ.

. Предмет .дослЛдження - формування знань учнЛв про екс- 

пертнЛ системи та умЛнь працювати 8 ними.

Мета дисертацЛ! полягав в ровробцЛ науково-обгрунтовано! 

методики* вивчення ЕС у курс! Лнформатики середньо! вагально- 

освЛтньо! школи.

Загадьна гЛпотева дослЛдження:

формування анань учнЛв про експертнЛ системи та умЛнь 

працювати 8 ними вабевпечувться на основЛ врахування:

1) операцЛйного складу ЛнформацЛйно-пошунових умЛнь, щр 

вивначавтьоя науковими принципами вЛдбору вылету курсу Лнфор

матики;

2) рЛвнЛв ЛнформацЛйно-пошуково! дЛяльностЛ;

3) вибору адекватно! ноставленим цЛлям навчання експерт- 

но! оболонни, а отже, Л вЛдповЛдно! моделЛ анань.

У вЛдповЛдностЛ в объектом, предметом Л метою дослЛдження 

буди поставлен! вавдання:
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- ретроспективно проанал!зувати: а) вы1ст осв1ти з 1нфор- 

матики; б) проблему вивчення та використання ЕС у навчанн1 в 

иаш1й кра!н1 та за рубежем;

- обгрудтувати необх!дн!сть вивчення експертних систем у 

курс1 1нформатики 1 на ochobI наукових принцип1в в!дбору 

8м1сту навчального матер 1 аду вид1лити эмЮт энань ново! теми 

"Штучний 1нтелект. Експертн! системи";

- 8д1йснити методичний анад1з 1нструментальних експертних 

оболонок з метою !х вивчення 1 використання в курс1 1кформати- 

ки та обчислювадьно! техн!ки;

- на основ! анад18у 1нформац1йно-пошуково! д!яльност! як 

системного объекта з'ясувати П  р!вн!, ровкрити bmIct 1 опе- 
рац!йний склад 1нформац!йно-пошукових ум!нь, що характеризують 

Щдготовку учн!в з дано! теми;

- роэробити методику вивчення ЕС в курс! 1нформатики се- 

редньо! загальноосв1тньо! школа, розробити р!вн! програмних 

вимог до формування знань про ЕС та ум!нь працювати в ними;

- експериментально перев1рити ефективн!сть пропоновано! 

методики вивчення експертних систем, розробити практичн! реко- 

мендацП для вчител1в 1 методист1в в дано! проблеми.

При розв’язанн! поставлених завдань використовувались так1 

методи досд!дження:

теоретичн!: анал1в науково!, психолого- педагог1чно1 та 

методично! д!тератури в проблеми досл!дження, анап1з 1 опрацр- 

вання ре8ультат!в доел!дно-експериментально! роботи, моделю- 

вання педагог1чних процео!в;

експериментальн!:

вивчення 1 методична оц!нка можливостей Юнуючих експерт

них оболонок; експертний метод (вивчення громадсько! думки наг 

уковц!в, вчител!в-практик!в); педагог!чн! спостереження за



навчальним процесом, бес1ди, анкетування, педагог1чний (конс- 

татуючий, пошуковий, навчальний) експериыент.

• Методолог1чною основою досл1дження е д!алектичний систем

но-структурний п1дх!д як пров!дний напрям у теорП наумового 

niзнания, положения психологи, дидактики 1 методики викладан- 

ня !нформатики про активнХсть субъекта в п!8нанн!, д!яльн!сний 

п1дх1д до процесу навчання.

Наукова новизна дослХдження полягае в теоретична 1 ексг. - 

риментально обГрунтован!й методиц! вивчення експертних систем 

як важливо! складово! курсу 1нформатики; в системному п!дход! 

до анал1ву iнформац!йно-пошуково! д!яльност!, И  структура та 

зм!сту.

Теоретичне значения досд!дження полягае в тому, щр:

- на основ! наукових принцип!в в!дбору навчального ма- 

тер!алу розроблено структуру 1 зм!ст ново! теми "Штучний 1нте-

к ■ чект. Експертн! системи" в курс1 !нформатики та обчислювально!

техн!ки;

- виэначено методичн! основи формування внань учн!в про 

експертн! системи та ум1нь працювати в ними;

- визначено операц!йний склад !нфпрмяц1 йно-пошукових 
ум!нь та р!знор!внев! вимоги до ре8удьтат!в навчання.

Практичне значения досд!дження вианачаеться тим, що:

- розроблена методична система вивчення ЕС вабезпечув 

ефективне диференц!йоване формування внань та ум1нь учн!в 8 

дано! теми; сприяе розвитку в них творчого мислення, навик1в 

досл!дницько1 роботи, диференц!ац!1 та гуман1таризац1! нав

чального процесу;

- ровробка виоунутих теоретичних полокень доведена до 

практично! реад!зац1! у вигляд! программ та методичних рено- 

мендац!й для вчител!в 1 методист!в;

- 7 -



- 8 -
- эалропонована методична система впроваджуеться в прак

тику робота шк1л.

0бГрунтован1сть 1 в!рог1дн1сть отриманих у ход1 

досл1дження ре8удьтат1в вабеапечуеться методолог!ею вих!дних 

П08иц1й досд!ддення, опорою на фундаментальн! психолого-педа- 

гог1чн1 концепцИ навчання 1 роввитку учн!в, анал1аом вначного 

обсягу теоретичного та емп1ричного матер1алу, повитивними 

в1дгуками вчител1в 1 методист1в.

На 8ахнет виноояться:

1. Методика система формування внань учн1в про експертн1 

системи та ум1нь пращшата 8 ними, щр включав мету, ам1ст, ме

тод и, орган!вац1йн1 форми, прийоми, васоби 1х формування 1 
роэроблена на основ!: а) операц1йного складу !нформац!йно-по*. 

шукрвих ум!нь; б) р1вн!в програмних вимог'до начального маг 

тер!алу, який вивчаеться.

- 2. Зм!ст та операц1йний склад 1 нформац1 йно-потукових

ум1нь, щр характери8ують п!дготовку учн1в э теми "Штучний 

1нтелект. Екопертн1 системи".

3. Напрями використання експертних систем у навчальному 

процео1 середньо! аагальноосв1тньо1 школи.

Апробац1я. використання та впроваддення реаультат!в до- 

сд!дження 8д1йснювалося:

- у процес! експериментального навчання 1нформатики в 

школах м. Тернополя та Терноп1льсько1 облает!, середньо1 школи 

N3 м. Вишневе Ки!воько1 облает! (1993-1995 рр.);

- у виступах дисертантки на м!жвуз!вськ!й науково-прак

тична конференцП "Укра1ноэнавство- та проблеми !нтеграц11 

природничих внань в умовах сучасно! школи" (Терноп!ль, 1993); 

м!жнародн1й конференц!I "Computer Technologies In Education" 

(Ки!в, 1993); рег!ональн1й науково-практичн!й конференц!I
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"Культура та ринок" (Терноп1л$>, 1993); республ 1 канському нау- 

ково-методичному сем!нар! 8 питань випористання васоб1в сучас- 

них 1нформац1йних технолог1й в навчальному процес! (Ки!в, УДПУ 

1м М.П. Драгоманова, 1995); вв!тно-наукових конференц1ях ка

федр УДПУ 1м М.П.Драгоманова (1993-1995 рр.);

- шляхом публ!кац11 реэультат1в досд1дкення;

- у методичних рекомендац!ях, п1дготовлених авторе»!;

- деяк1 ревудьтати досл1дження використан! при ровроб ;1 

концепцП ам1сту наскр1вно1 осв!ти а 1нформатики та обчиолю- 

вально! техн1ки.

ОСНОВНИЙ 3MICT ДИСЕРТАЦП

У вступ! обГрунтовано актуадьн1сть обрано! теми, вивначе- 

но об'ект, предмет, мету, вавдання та Ппотеву досл1дження, 

методи досл!дження, роакрито наукову новивну, теоретичне 1 

чрактичне вначення роботи, сформульовано основы! положения, що 

виносяться на вахиот.

У першому ровд1л1 "Предмет досл!дження 1 його теоретичн! 

основи" проанад180вано вм!ст сучасного шк!льного курсу 1нфор- 

матики 8 метою виявлення нбвих тип1В д!яльност1 1 внань, що не 

в1дображен! в ньому 1 можуть стати 1нвар1автною основе» для 

включения 1х в систему сучасно! загально! оов!ти в 1нформати- 

ки; подано анал!в науково!, психолого-педагог!чно! та методич

но!* л1тератури в проблеми досл!джеНня, в1тчизняно! 1 8а- 

руб1жно! практики вивчення та використання експертних систем у 

навчальному процес!; роакрито.питания роввитку поняття "екс- 

пертна система" в 1нформатиц1; виэначен! м1сце 1 роль ЕС серед 

систем штучного 1нтелекту та серед педагог1чних програмних ва- 

соб!в; на основ! наунових принцип!в в!дбору гм1сту осв1ти 

вид!лений вм1ст внань ново! теми "Штучний 1нтелект. Експертн!
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сиотеми".

при розробц! теоретичних 1 методичних аспект 1 в проблеми 

ваддиве значения мкпи науково- методичн 1 досл1дження в форму- 

вання 8м1сту шк1льно1 1нформатики, 11 методики. Дей цикл вклю
чав широка коло питань, пов'яваних а покращенням п1дготовки 

учи!в з 1нформатики, розробкою 8м1сту оов1ти з 1 нформатики, 

концептуальних проблем методично! сиотеми шк1льно! 1яформати- 

ки, р1знор!вневих програм, п!дготовкою навчальних i методичних 

пос1бник1в, використання васоб1в сучасних 1 нформац1йних техно- 

дог1й в навчальному процес1 ( А.Ф.Верлань, Ю.В.Горошко, 

М.Э.Грузман, А.П.бршов, М. 1.Валдак, О.Б.Жильцов, В.Г.Шито- 

мирський. В.А.Кайм1н, В.М.Касатк1н, О.А.Кузнецрв. E.I.Кузне

цов, М.П.Лапчик, А.М.Ломакович, Ю. ЬМашбиць, В.М.Монахов» 

Н.В.Морзе, А.В.Пеньков, С.А.Раков, Ю.С.Рамський, 1.Ф.Следз1н- 

ський, М.1.Шк1ль та 1н.)
у методиц! навчання 1нформатики немае единого погляду на 

м1сце експертних систем У КУР°1 1нформатики. Одн! автори 

(В.Кайм1н, Ю.Завальський) вваиають доЩльним опосередноване 

внайомство 8 експертводи системами в процес! вивчення мови 

лог1чного програмування Пролог, 1нш1 (Я;Кобринський, В.Л1т1ль- 

ман) пропонують окрем1 питания 8 проблематики штучного 1нте- 

декту, в тому числ1 експертн1 системн, виносити на факульта- 

тивн1 заняття.
На нашу думку, вивчення експертних систем е орган1чним 

продовженням розгляду прикладного програмного эабезпечення 

персонального комп'ютера, щр вивчаеться в школ1 1 в1дображае 

законом 1рний перех1д та ускладнення структур даних: в1д даних 

- до знань, в!д баз даних - до баз знань.

В1дб1р навчального матер1алу з теми "Штучний 1нтелекг. 

Експертн! системи" эд1йснювався в урахуванням лог 1 ко-психо-
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лог1чних основ визначення зм!сту навчальних предмет!в, дидак- 

тичних принцип1в навчання. концепцП зм!сту наскр!эно1 осв!ти 

з !нформатики та обчислювально! техн1ки.

ЕС надають можлив!сть вивчення принципово нових п18на- 

вальних задач - створення бази энань у деяк1й предметн!й га- 

луз! та наповнення експертно! оболонки. Досл!дження показало, 

що робота по складанню навчальних баз энань та наповненню екс

пертно! оболонки створов передумови для формування, Щдтриы!» 

1 розвитку 1нтересу до способЛв здобування знань: в експерта, 

в базах даних, у Шдручниках, дов!дниках, енциклопед!ях, у 

вчителя, внасл1док систематизац!! та увагальнення власного 

досв1ду тощо.

У психологи процес розв’язування задач! розглядавться як 

ц!леспрямована мислительна д!яльн!сть. На основ! роб1т 

С.Л.Руб!нштейна. Л.М.Фр!дмана, В.В.Давидова з’ясовано спе- 

циф!чн! особливост1 розумово! д1яльност1 учн!в п!д чао 

розв'язування ними нових задач. У дисертацП показано, що при 

розв'язуъанн1 задач по створенню баз знань основною формою 

мислительно! д1яльност1 в моделювання. Сам1 модел1. виступаючи 

в процес! розв'язування задач1 як продукта мислительно! д!яль- 

ност1, служать одночасно 80вн1шн1ми опорами мислення, визначаг 
ють 1 спрямовують х!д подальших м1ркувань людини, яка 

розв'язуе эадачу, тобто Стають особливим васобом мислительно! 

д!яльност1. Це дав п!дстави розглядата моделювання задач1 в 

допомогою матер1ад18ованих васоб1в як метод формування ровумо- 

вих д!й, а сам! модел! - як 8ас1б навчання.

Специф1ка моделей стосовно до !нших засоб1в навчання по- 

лягае в тому, щр вони в особливою формою науково! абстракцИ, 

яка забезпечуа наочне вображення прихованих законом! рностей 1 

в!дображення вагального в явищах, що вивчаються. Тому моделю-



ванна в не окреыим прийомом васвовння знань, а одним 1з за- 

гальних метод!в п1знання, щр застосовуеться в р!зних галузях. 

У зв’явку 8 дим роЬвиток в учн1в уявлення про базу знань як 

модель реальних процес!в та явищ, а про сутн1сть розв’язування 

- як д!яльн!сть моделювання 1 досл1дження моделей , ми вва- 

жаемо одним 1а важливих напрям1в формування у школяр!в уаа- 

гальненого п1дходу до розв'язування задач, посилення приклад

ной спрямованост1 навчання !нформатики.

Особливост! розумових зд1бностей старшокласник1в св!дчать 

про доступн1с,р- та можлив1сть орган!зац11 навчання розв'язу- 

ванню вадач 8 допомогою експертних систем у старшому шк!льному 

в!ц1. Завдання по складанню навчальних бае знань та наповненню 

експертних оболонок вимагають достатньо добре рогвинутих як 

абстрактного та лог1чного, так 1 творчого мислення, ум1нь сис- 

тематизувати та узагальнювати, що мають тенденц1ю до розвитку 

саме в цьому в1ц1.

У другому розд1л! "Методичн! основи диференц!йованого 

формування знань учн1в про експертн! системи та ум!нь працова- 

ти з ними’' ровкрито напрями використання експертних систем у 

навчальному продес1; розроблен1 р1вн1 програмних вимог до фор

мування знань учн1в про експертн1 системи; описано методичну 

систему 8 формування знань учн1в про експертн! системи та 

ум!нь працювати в ними; з'ясовано суть методичного аспекту 

функц1онування розроблено! методики в умовах навчального про- 

цесу; розкрито можливЮть реад!эац!1 м1жпредметних зв'я8к!в 

при використанн1 експертних систем у навчальному процес1, опи

сан! деяк1 навчальн! бази знань, ро8роблен! ва участю автора 

досл!джень.

Теоретично та експериментадьно обГрунтовано, ЩО можлив! 

так! в иди д!яльност! по використанню експертних систем у на-

- 12 -
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вчанн1:

- предметов використання, тобто вивчення експертних сис

тем як орган1чно1 складово! програмного забезпечення, щр ви- 

вчаеться в курс! 1нформатики;

- навчадьне використання при вивченн! 1нших предмет1в та 

дисципд1н ( ЕС як модель знань учня, як 1нструмент Швнаваль- 

но! д1яльност1);

- трудове використання ЕС для вироблення трудовик навик в 

та освоения професП;

- викдадацьке використання для теотування та д!агносту- 

вання знань учн!в; для створення методичного вабевпечення нав- 

чального процесу, побудованого на використанн! експертних сис

тем; для передач! експертн1й систем! деяко1 стратег!! навчання 

(ЕС як модель гнань вчителя про викладання певно! теми в екс- 

пертоо-навчаюч!й систем!).

Метою вивчення ново! теми в курс! !нформатики в:

- ознайомдення в проблематикою штучного !нтелекту, в ос- 

новними * поняттями в галуа! експертних систем та васобами про- 

ектування ЕС, в методами -вивчення 1нформац!йних властивостей 

об*ект!в реального св1ту, 1в способами в1дображення цих 

об'ект!в 1 зв’яэк!в м!ж ними у базах внань;

- формування ум1нь створювати бааи внань на основ 1 конк

ретно! експертно! оболонки та ум1нь створювати найпрост!ш1 

екснертн! системи. •

для Досягнення Шлей вивчення експертних систем вид!лен! 

п!внавальн! навчальШ задач1.

При реад1вац!! диференц!йованого Шдходу до формування 

внань та ум!нь учн1в ми виходили 8 роаум!ння диференц!ац11 

(ЗЛ.Слвпкань, В.Я.Забранський) як васобу !ндив1дуад1вад1!» щр 

може 8д!йснюватися:
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- за характером 1ндив1дуальних особливостей, важливих э 

точки гору вивчення дано! дисцишШга;

- га р!внем вимог до засвобння матер!any;

- за способом орган!зац!! п!8навально! д!яльност! учн!в;

- эа характером допомоги учням, що визначав р1вень !х 

д!яльност1.

Диференц1ац1я при вивченн1 експертних систем торкавться 

вс!х компонента методично! системи навчання, гокрема 1 зм!сту 

навчання, 1 р!вн1в вимог до васвоення матер1алу.

Зд!йснюючи розрсбку методики вивчення експертних систем, 

ми виходили 1г концепц!! д1яльн!сного п!дходу до навчання та 

теорП поетапного формування розумових д!й. Анал1з р1зно~ 

ман1тних аспект!в д!яльност! при робот! э експертною оболонкого 

показав, що вс1 вони пов'язан! з розв'язанням 1нформац!йних 

задач двох тип!в: одержания 1нформац!! в процес! консультацП 

на основ! внань, щр вже збер!га1дться в баз! внань; створення 

ново! баги внань 1 п1дтримка одержано! модел! предметно! га- 

лу81 в робочому стан1.

При вивченн1 експертних систем та скдаданн! навчальних 

бав знань пров!дною е 1нформац1йно-пошукова д!яльн1сть учн1в, 

компонентом 1 результатом яко! е !нформац!йно-пошуков! ум!ння. 

!нформац!йно-пошукова д!яльн1сть мае так! особливост!: спрямо- 

вана на формування узагальнених способ!в мислительних д!й; ви- 

конуе п!знавапьну та пошукову функц11; мае приклад ну 1 прак- 

тичну спрямован!сть, яка обумовлюеться принциповими эв'явками 

1нформатики в практикою, перетворюючою д1яльн!стю людини та 

характериауеться дом!нуванням у н1й моделнвочого, логичного та 

творчих компонент1в, зв'Я8к1в 1 в!дношень узагальнюючого ха

рактеру.

Загальна методична модель формування ум!нь ( М Л  .Бурда ),



16 -
юонкретивована нами стосовно 1нформац1йно-пошукового ум!ння.

Сформован1сть 1нформац1йно-пошукових ум1нь аадежить в1д 

того, наск1льки повно в процес! навчання враховуються р1вн! 

1нформац1йно-пошуково1 д!яльност! учн1в. Досл!дження особди- 

востей 1нформац!йно-пошуково1 д!ядьност1 передбачае в1дтворен- 

ня И  м!кроструктури, основою яко! а поняття циклу - найменпю! 

одиниц1 д1яльност1, що а методичних м1ркувань не п!длягав 

дальтому ровчленуванню 1 sOepiras ochobhI 11 властивост1.
Навчадьна д1яльн1оть ровгдядаетъся як ланьоог В8абмо- 

пов'яваних цикл1в. Кожний цикл 1кформац!йно-пошуково! д1яль- 

ност1 включав так1 базов! компоненти:

-ам1стовий (р!вн1 внань про систеыи 8бер!гання 1 подання 

даних, банки внань, модел! подання внань i lx використання, 

експертну систему та експертну оболонку, механ1ами виведення 1 

елементи лоПки, принципи орган!зац!1 д1алогу в експертн!й 

систем1);

-процесуядьно-опеоаШйний (Форми 1 стиль ыислення - 

гнучк!сть, активн1сть, ц!леспрямован1сть, критичн!сть, да- 

кон!чн1сть; роэвиток деяких компонент!в абстрактного мислення, 

що вабеэпечують системативац1ю та увагальнення внань 1 факт!в, 

творчого мислення; способи 1нформац!йно-пошуково1 д!яльност! 

п!д час робота 8 експертною оболонкою - пошук !нформац!1 в 

бае! внань у npoueci консультацИ, скдадання навчально! бази 

внань);

-мптияяц1йний Пнтерес до способу адобування внань, 

п18навальн1 потреби, позитивн! мотиви, пов'яван! в новизною та 

практичною эначущЮтю д!яльноот1);

-поогностичний Сприйняття р1шення, складання программ 

д1яльност1, передбачення результату д1яльност1).

Залетаю в!д Щдей навчання, вд1бностей учня, 1х творчо!
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активност1 ам1ст цих компонент!в р1зний 1 визначав р!вн! 

цикл!в, а отже, 1 р!вн! iнформац1йно-пошуково! д1яльност1.

Особливост1 вм!сту компонент!в 1нформац1йно-пошуkoboI
д1яльност! обумовлюють два основних П  р!вн1: емп!ричний 1 те- 

оретичний.

1нформац!йно-пошукове ум!ння в складним . синтетичним 

ум!нням. Досд!дження показало, що операц!йний склад ум!ння 

пращтати а експертною системе») в д!алоговому режим! такий:

- анал!з 1нформац1йно! потреби користувача 1 предметно1 

галуэ! бази знань;

- планування структури д!й, необх1дних для досягнення об- 

раноТ ц ш  при ф!ксованому набор1 засоб!в (експертно! ободонки 

певного типу);

- машинна реал!зац!я визначено! структури д1й на 

комп'ютер!;

- 1нтерпретац1я одержаних реэультат!в.

Операц!йний склад 1нформац1йно-пошукового ум!ння при на- 

повненн! бази энань такий:

- виявлення 1 формулювання проблеми (эокрема, ця д!я може 

бути виражена у вибор! конкретно! гадач! з певно! проблемно! 

галуз!, в постанови! эапитання, пов’язаного а висунутою г!по- 

тевою, 8 конкретним объектом бази знань);

- пошук, самост1йне визначення оэнак, класиф!кац!я 

об'ект!в за цими ознаками;

- виявлення загальних законом! рностей (на теоретичному ! 

практичному матер!ал!), самост!йне узагальнення;

- конструювання модел! энань, зПдно з правилами обрано! 

експертно! оболонки;

- машинна реал1зац!я бази энань;

- тестування та !нтерпретац!я одержаних результат!в.
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Вказан1 д!1 в одним 18 р1вн1в ор1ентування. Кожну а них 

можна розкласти на др!0н1ш1 операцП гадежно в1д мети 1 р!вня 

детал1зац!1. Виходячи в цього, метою навчання школяр!в робот 1 

8 експертними системами в оводод1ння зазначеними вище узагаль- 

неними способами д1яльност! при розв'яауванн! навчальних за

дач.

Проведене теретико-експериментадьне досд1дкення дозволило 

вид1лити так! загальн1 методичн! вимоги до орган1зац11 навчан

ня розв'яэуванню задач в допомогою експертних систем.

1. Формуванню 1 роэвитку в учн1в ум1нь складати навчальн! 

бази знань та наповнювати експертн! оболонки повинна передува- 

ти пропедевтична робота в курсах 1нформатики та математики се- 

редньо! школи при роав'язуванн1 задач з лог1чним навантажен- 

ням, оптим1зац!йних задач (метод перебору), текстових алгеб

ра! чн их задач (метод граф!в), задач з елементами математичного 

модедювання.

2. 0рган1зац1ю навчання розв'язуванню задач 8 допомогою 

експертно! системи необх1дно зд1йснювати не 1зольовано, а в 

контекст! внутр1шньотемних зв'явк1в 1нформатики: лог1ка - 

структури даних - методи 8бер1гання, пошуку 1 обробки 1нфор- 

мац!Г- бази даних - бази знань (експертн! системи).

3. Теоретичною основою вивчення ЕС в внайомство учн!в is 

сутнЮтю процес!в !нтелектуал!зацП сучасних 1нформац!йних 

технадог1й. Знайомство з експертними системами може включати 

к!лька етап1в: робота в експертними оболонками, 8авдання по 

складанню навчальних баз знань; вавдання по складанню най- 

прост!ших ЕС васобами мови Пролог;

3. Зм!ст вадач, складнЮть 1х структури та процесу 

роэв'язування повинн! в1дпов!дати р!вню Шдготовленост! учн!в. 

Наш! досл!дження показали, що формування в учн!в розум!ння



експертно! системи як ыодел1 роэв'язання деяко! реально! проб’ 

леми доц!льно починати 8 роз г ляду 1 детального анал1зу' конк

ретно! бази знань.

4. Побудова 1 досл!дження !нформац!йних моделей вадач - 

це той навчальний матер1 ал, що дозволяв формувати в учн1в 

ум1ння працювати з експертною системою, розвивати св!доме 

ставлення до розв'язування задач з допомогою засоб!в сучасно! 

1кформац!йно! технолог!!, розвивати рефлекс!» на сво! д!1.

Анал1з р!зних метод!в побудови розв'язк1в гадач! в екс- 

пертн!й систем! повинен зд!йснюватися э опорою на граф!чне де

рево розв'язк1в. Це створюв сприятлив! умови для розвитку в 

школяр1в здатност! оц!нювати ефективн1сть того чи 1ншого мето

ду прийняття р!шень в конкретних умовах, вихованню в них кри

тичного ставлення до способ1в власно! д!яльност! та метод!в 

прийняття сво1х р1шень.

5. Для формування в школяр!в окремих ум1нь, щр репрезен- 

тують загальне ум!ння складати базу знань та наповнювати екс- 

пертну оболонку, доЩльно використовувати спец1альн! прийоми:

а) побудова !нформац!йно! модел1 за таблицею, за схема- 

тичним рисунком;

б) постановка запитань до задач1 на основ! !! эм1стовно! 

!нтерпретац!! (для функц!онування ЕС необх!дн1 внання про 

!нтерфейс: эапитання для користувач!в, п!дказки тощр);

в) складання текстово! задач! з використанням 1нфор- 

мац!йно! модел! задач!, зм!на сюжетно! 1 структурно! характе

ристики задач1, створення вадач за зададим описом реальних або 

навчальних ситуац1й.

Проведений нами методичний анал!з 1нетрументальних засо- 

61в та експериментадьн! досл1дження показали доц!льн!сть вибо- 

ру таких експертних оболонок для формування знань учн!в про
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експертн1 системи та ум!нь працовати а ними: FIRSTCLASS (1н- 

дуктивна система, привначена для реав1эац11 консультац1й в 

предметно! галуз! бави внань), BESS (система, що базуеться на 

бейес!вському статистичному метод! виведення 1 привначена для 

розв'яэання р1вноман!тних завдань д!агностики, в тому числ1 

Диагностики навчання), INTER (фреймова 1нструментальна систе

ма, привначена для створення експертних систем, що розв'яэуютъ 

вавдання класиф!кац!1 певних оО*ект!в, явищ тощо).

3 допомогою вгаданих експертних ободонок нами ровроблен1 

демонстрац!йн1 навчальн1 баги внань 8 1нформатики, xlMil, ма
тематики, б!олог!1 тощо, що в!дображають основн! тенденцП ви- 

користання ЕС у навчадьному npouecl. Для програмно! п1дтримки 

ново1 теми розроблен1 демонстрац1йн1 прогреми: продукц1йна 

експертна система, привначена для 1люстрац!1 арх1тектури ЕС, 

програма для 1люстрад11 р18них метод1в виведення, що реал18у- 

ються в експертних системах. .

У третьому р08д!л1 и Орган1вац!я 1 анан!в результат1в пе
дагог 1чдого експерименту" розкриваеться орган1вац1я та резуль- 

тати досл!дно-експериментально1 роботи.
Експериментальне навчання було орган1воване за принципом 

постуйового ровширення контингенту учн!в i включало три ос

новн! етапи.

На перпюму етап! (1091-1903 рр.) проводився юонстатуючий 

експеримент. мета якого - встановити типи д!яльноот! 1 знания, 

що не в1дображен1 в зм!ст1 (пк1льно1 1нформатики 1 можуть бути 

1нвар1антнсио основою для включения 1х у систему сучасно! 

осв!ти в 1нформатики.

На цьому етап! буди 1внд1лен1 основн! аспекти проблеми 

досл!дження, обГрунтована необх!дн!сть вивчення експертних 

систем у курс! 1нформатики середньо! вагальноосв1тньо1 школи.
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Ha ochobI наукових принцип1в.в1дбору вмЮту навчального ма- . 

тер!алу вид1лений зм1ст внань hoboI теми "Штучний 1нтелект. 

Експертн1 системи", розробдена i апробована методична система 

формування внань учн1в про експертн1 системи та уы1нь працюва- 

ти з ними.

Попередня перев!рка на практиц! аапропоновано! методично1 

системи проводилась в Терноп1яьському педагог1чному л!це1.

На другому етап1 (1993-1994 рр.) проводился пошуковий 

експеримент, у ход! якого: продовжувався ц1леспрямований пошук 

1 в!дб1р зм!сту hoboI теми курсу 1нформатики, зд1йснювався ме- 
тодичний анал1з р!зноман1тних програмних засоб!в (експертних 

оболонок), адекватних поставленим завданням досд!дження, роэ- 

роблялися демонстрац!йн! баэи знань з р!эних шк1льних дис- 

ципл1н.

Окрем! аспекти використання експертних систем досл!джува- 

лися в процес! фрагментарного викдадання hoboI теми на кафедр1 
1нформатики УДПУ 1м М.П.Драгоманова (з використанням експерт

них оболонок INTER, FIRTSTCLASS) та кафедри 1нформатики ТДП1 

(8 використанням експертних оболонок BESS, FIRTSTCLASS).

За результатами досл!джень авторш п!дготовлен1 методичн! 

рекомендац!! по вивченпо експертних систем у шкод1.

На третьому етап1 (1994-1995 рр.) проводився масовий пе

дагог 1чний експеримент з учнями 11-кдас1в педагог1чного л!цею 

м. Тернополя, середн1х шк1л м. Тернополя та Терноп1льсько1 об

лает!., середньо! шкоди N3 ы. Вишневе Ки1всько1 област1.

Реэультати експерименту оц!нюваяися шляхом:

- визначення якост! знань та ступеня сформованост! ум!нь 

з допомогою як поточного контролю, так 1 п1дсумкового контролю 
(реэультати проведения теоретичного сем1нару, вв!т про роэроб- 

лену навчальну базу знань з конкретно! проблемно! гануз!);
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- вивчення громадсько! думки науковц1в. вчител!В-прак
тик!*.

Наведено деяк1 К1льк1сн1 покааники. як! певною м1рою 

п1дтверджуотъ ефективнЮть ровроблено1 методично! системи.
3 322 учв1в. як1 брали участь в експеримент!, найчи- 

сель*1шу трупу (63*) отановдять учя1. *, уСП1шно оВОдод1ди як 
уыниян працювати в ЕС в д1алоговому ре*им1. так 1 ушнням 

скдадати баау внань та наповнпвати експертну ооолонку. у другу 

трупу (42*) потрапили юколярл. т  найкрапе оправдайся „ 

ровв’яванням аадач. ио вииагають сформованосП вваяь учн1в про 

принкипи д1алогу в ВС та ум1кь працввати в нею в лШоговоыу 

peamil. Для ввайонотва в бавами внань та експертними системами 

1м достатньо в1доыостей, сформульованих у вимогах до бавового 

Р1ВНЯ васвовння внань та ум1нь учн1в в теин, щр вивчааться. 

третю трупу (6*) утвориди шкшир1, во погано васвйди весь ыа- 
тер1ад. пов-яваний в вивченням експертних систем. У майбутньо- 

му це непряы1 кориотувач1 прикладного програмного вабевпечен- 
ня.

Анад1в формуючого експерименту п1дтвердив мпотеву 

дося1д»еняя й ЛОВ1В педагопчяу доц1дьн1сть ровроблено! мето

дики Формування внань учн1в про експертн! системи та ум1нь 

працювати в ними в курс! Лнформатики середньо! вагадьно-
OCBlTHbOl школи.

Теоретичн! та експериментальм д о е д а н и я  дають п1дстави 
вробити так! вионовки:

1. *илив1 так! вади д1яльноот1 по виксристанню експерт- 
над систем у вавчанн!: предметна, навчадьне. висдадацьке. про- 
фес1йне.

2. Вивчення експертних систем довводить дати учням б!дьш 

щ ю к е  понята про метода вивчення 1нформац1йних вдастивоотей
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об'бкт1в реального св1ту, способах в1дображення цих об’ект!в 1 

эв'Я8к1в м!ж ними в базах знань, формувати в них 1нфор- 

мац1йно-пошуков! уы!ння, ум!ння наповнювати експертну оболон- 

ку, використовувати експертн! системи, беручи з них необх!дну 

1нформац1ю, формувати важдив! компоненти 1нформац1йно1. культу- 

рй.

3. Основи1 метсмп4й1 п!дходи до орган!зац!1 навчання шко- 

ляр1в робот! 8 базами анань полягають:

- у вивченн1 баэ энань як ц1л!сного поняття •1нформатики, 

що лежитъ в основ! роэробки 1 використання експертних систем;

-в побудов! конкретно1 методики навчання, спрямовано! на 

васвобния школярами загадьних метод1в розв’язання типових 

!нформац!йних задач по наповненню баз 8нань 1 використанню 

експертних систем;

- в адаптацН ц!е! методики до умов реального навчального 

процесу вивчення 1нформатики в школ! з врахуванням вимог дифе- 

ренц!йованого п!дходу до учн!в.

4. Для досягнення базового р!вня знань та ум!нь а теми 

"Штучний Штелект. Експертн! системи" ефективним в використан

ня експертно! оболонки FIRSTCLASS, яка забеэпечув !ндуктив- 

но-практичну основу формування ! нформац1 йно- пошукових ум!нь.

Реал!зац1я поглибленого вивчення теми досягавться шляхом 

вивчення мови лог!чного програмування Щхзлог та складання 

найпрост!ших експертних систем 11 васобами.
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