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Дослідження системи оцінки рівня наукових досліджень організацій, 

заснованої на карті знань, яка сама налаштовується, і на графі знань 

предметної області, якій настроюється. 
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1. Найменування наукового структурного підрозділу – Науково-

дослідний інститут телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

 

2. Зміст етапу згідно ТЗ:  

Дослідження і розробка математичних моделей карти знань, яка сама 

налаштовується, і її інтерпретація у вигляді метаграфу знань для оцінки рівня 

наукових досліджень організації. Розробка концептуальної моделі бази знань 

систем індикаторів. Обґрунтування та вибір методів кластеризації статистичних 

даних для оцінки рівня наукових досліджень організації. 

  

3. Основні отримані результати: 

3.1. Розроблено концептуальну модель бази знань систем індикаторів. Розробка 

бази знань системи індикаторів заснована на принципах онтологічного 

моделювання. Онтологічна модель виступає як: концептуальна модель для 

представлення всіх об’єктів та суб’єктів процесу оцінки рівня наукових 

досліджень організації; як модель карти знань, яка на семантичному та 

логічному рівнях зв’язує усі елементи такого процесу; як модель метаграфу 

знань, яка задає метаописи усіх елементів та є базою для виконання процедури 

логічного виведення. В процесі розробки онтологічної моделі оцінки рівня 

наукових досліджень організації: запропоновано структуру онтологічної 

моделі, виділено елементи онтологічної моделі, проведено формалізований 

опис елементів онтологічної моделі, виконано безпосередню розробку онтології 

у програмному середовищі «ПОЛІЄДР» та проведено наповнення розробленої 

онтології тестовими наборами даних. 
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3.6. Підготовлений розділ звіту за етапом по роботі. 

 

4. Висновок НТР НДІ телекомунікацій: 

Звіт заслухано та прийнято. Робота виконується відповідно з календарним 

планом та обсягом фінансування. 

Рішення НТР протокол №_4_ від 30.09.2021 р. 

 

Голова НТР 

НДІ телекомунікацій                                                М.Ю. Ільченко 
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