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АНОТАЦІЯ 

 

Завгородній В.В. Методологічні основи організації системи 

дистанційного навчання на основі формування єдиного інформаційного 

простору. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», Київ, 2021. 

Сьогодення можна характеризувати процесом формування 

інформаційного суспільства. Складовими частинами інформаційного 

суспільства є, в тому числі, різні інформаційні та освітні ресурси закладів 

освіти. У зв'язку з цим можна відзначити, що в число завдань, що стоять 

перед сучасними закладами вищої освіти, нарівні з освітньою діяльністю, 

входять і завдання реалізації та підтримки інформаційного освітнього 

простору. 

Окремим завданням такого інформаційного освітнього простору є 

організація і підтримка системи дистанційного навчання. Особливо гостро це 

питання постало у зв’язку з розповсюдженням вірусу Covid-19. Пандемія 

призвела до суттєвих змін у сфері освіти протягом 2020 року в усьому світі. 

Переважна більшість країн принаймні на деякий час закрили всі заклади 

освіти, а в решті країн навчання зупинилося в окремих районах. За даними 

ЮНЕСКО, на квітень 2020 року всі заклади освіти було закрито у 191 країні 

світу. Закриття закладів освіти торкнулося понад 1.254 мільярд (72.9%) 

здобувачів у всьому світі. Заклади освіти змушені були за короткий термін 

перейти на дистанційний навчальний процес і готовність до цього процесу 

була різною.  

Після послаблення карантину у світі стало зрозуміло, що людство 

перейшло на нову стадію розвитку, де дистанційне навчання буде відігравати 

велику роль. Тому актуальними є питання аналізу та підвищення рівня 
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організації систем дистанційного навчання згідно пріоритетних шляхів 

розвитку освіти в Україні. А це, в свою чергу, визначає необхідність 

розробки нових підходів, що забезпечують цю сферу діяльності закладів 

вищої освіти. 

У дослідження інформаційного простору значний внесок внесли відомі 

вчені Cisar P., Pinter R., Адаменко М.В., Додонов О.Г., Животовський Р.М., 

Зуєв П.П., Карін С.О., Куліков Г.Г., Купрій В.М., Мананкова І.П., 

Мещеряков Р.В., Ожерел’єва Т.О., Прокопчина С.В., Сізих К.В., Цвєтков В.Я. 

В області дослідження механізмів ідентифікації та відновлення 

невідомих параметрів об’єктів відомі роботи Arenas M., Grau B.C., 

Kharlamov E., Lauw H., Little R.J., Paparizos S., Rubin D.B., Zheleznyakov D., 

Болдирихіна М.В., Засядько А.А., Коваль С.С., Логунова О.М., Мухіна В.Є., 

Шелудько О.О. 

Питаннями формування інформаційного освітнього простору закладів 

вищої освіти присвячені роботи таких науковців, як Anderson T., Chen X., 

Cheng G., Dron J., Xie H., Zou D., Антопольський О.Б., Вишнівський В.В., 

Мурадова В.Х., Омаров М.А., Осадчий В.В., Сторчак К.П. 

Проблеми організації та функціонування систем дистанційного 

навчання досліджувалися в роботах Arancibia M.L., Cabero-Almenara J., 

Capay M., Del Prete A., Drlik M., Fisher A., Адамової І.З., Анісімова О.М., 

Головачука Т.І., Грицук Ю.В., Кравець С.Г., Морзе Н.В., Самолюк Н.М. 

Необхідним є моделювання сценаріїв взаємодії інформаційних об’єктів 

інформаційного простору між собою, що дозволяють визначити найкращу 

стратегію поведінки інформаційного простору з точки зору збільшення 

впевненості в надійності і точності одержуваної інформації, а також 

скорочення часу ідентифікації об’єктів. 

У зв'язку з цим, серед можливих напрямів діяльності, зважаючи на 

мінливість сучасного інформаційного суспільства, перспективним вбачається 

організація і підтримка системи дистанційного навчання на основі 

формування єдиного інформаційного простору. 
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Таким чином, на даний час в практиці і теорії формування та підтримки 

інформаційних просторів загострилося протиріччя: для отримання 

інформаційних ознак об'єктів використовуються різнорідні джерела даних, 

які характеризуються різним ступенем точності і різними форматами 

представлення самих даних. При цьому для організації системи 

дистанційного навчання на основі формування єдиного інформаційного 

простору потрібна уніфікація даних, отриманих від гетерогенних джерел та 

реалізація механізму конвертації таких форматів. Виникає протиріччя між 

гетерогенним характером ознак об'єктів і вимогою уніфікованого 

представлення даних. При цьому, один і той же об'єкт, параметри якого 

отримані від різних сенсорів, повинен ідентифікуватися однозначно. 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

методологічних основ організації системи дистанційного навчання на основі 

формування єдиного інформаційного простору. 

Тематика дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо 

відповідають пріоритетності розвитку науки і техніки «Інформаційні та 

комунікаційні технології» та стратегічного пріоритетного напряму 

інноваційної діяльності «Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 

технологій, робототехніки», визначених відповідно до Законів України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (№ 2623-III від 11.07.2001 р. в 

редакції від 16.01.2016 р.) та «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» (№ 3715-VI від 08.09.2011 р. в редакції від 

05.12.2012 р.), відповідно до планів науково-дослідних робіт: «Застосування 

комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях» (державний 

реєстраційний № 0118U100179), «Розробка комп’ютерно-орієнтованих 

засобів навчання з електроніки та програмної інженерії» (державний 

реєстраційний № 0114U006557), «Апаратне та програмне забезпечення 

інформаційних технологій» (державний реєстраційний № 0118U100181), 

«Розвиток дистанційної освіти у вищий школі» (державний реєстраційний 
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№ 0118U100218), «Інформаційні технології як фактор соціальної 

трансформації суспільства» (державний реєстраційний № 0118U100180), в 

яких здобувач був виконавцем окремих розділів, а також напрямку наукових 

досліджень Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищенні ефективності 

функціонування системи дистанційного навчання з використанням 

розроблених моделей та методів ідентифікації вхідних об'єктів на основі 

формування єдиного інформаційного простору. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:  

Вперше розроблено модель системи дистанційного навчання на основі 

єдиного інформаційного простору, наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на виборі кортежу параметрів інформаційних об’єктів 

єдиного інформаційного простору, що дозволяє сформувати структуру 

системи дистанційного навчання на основі єдиного інформаційного 

простору. Дана модель є основою запропонованої методології і дозволяє 

розробити моделі та методи для забезпечення підвищення ефективності 

функціонування системи дистанційного навчання. 

Удосконалено метод відновлення параметрів інформаційних об'єктів в 

інформаційному просторі, який відрізняється від існуючих механізмом 

побудови матриць параметрів для кожного інформаційного об’єкта та 

матриць взаємодії об’єкту з іншими інформаційними об’єктами на основі 

траєкторії їх взаємодії, що дозволяє отримати вектор відновлення параметрів 

інформаційного об’єкту, який відновлюється, з урахуванням вагових 

коефіцієнтів на основі визначеної топології для забезпечення відновлення 

відсутніх параметрів інформаційних об’єктів в інформаційному просторі.  

Вперше розроблено метод ідентифікації вхідних об’єктів в 

інформаційному просторі, наукова новизна якого полягає в тому, що він 

ґрунтується на формуванні передісторії взаємодії інформаційних об’єктів з 

урахуванням зв’язків між ними та статистичних характеристик, які описують 
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параметри інформаційних об’єктів, що дозволяє підвищити точність 

ідентифікації вхідних об’єктів для забезпечення оновлення інформаційного 

простору відповідно до виконаної ідентифікації об’єкта.  

Вперше розроблено метод паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в 

інформаційних просторах, наукова новизна якого полягає в тому, що він 

ґрунтується на попередньому аналізі інформаційних об’єктів паралельно в 

усіх інформаційних просторах та виключенні повторюваних об’єктів, що 

дозволяє знайти інформаційні об’єкти, які відповідають заданим критеріям 

пошуку для забезпечення коректної ідентифікації інформаційного об’єкта та 

відповідного оновлення інформаційного простору.  

Вперше розроблено метод ідентифікації вхідного об’єкта на основі 

об'єднання інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір, 

наукова новизна якого полягає в тому, що він ґрунтується на об’єднанні 

інформаційних об’єктів з різних інформаційних просторів в єдиний 

інформаційний простір, виключенні повторюваних об’єктів, що дозволяє 

виконати уточнення відсутніх ознак вхідного об’єкту для забезпечення 

додавання інформаційного об’єкту до інформаційного простору, який є 

складовою єдиного інформаційного простору. 

Вперше розроблено методологію організації системи дистанційного 

навчання, наукова новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на 

моделі системи дистанційного навчання на основі єдиного інформаційного 

простору, а також методах відновлення параметрів інформаційних об'єктів в 

інформаційному просторі, ідентифікації вхідних об’єктів в інформаційному 

просторі, паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в інформаційних 

просторах, ідентифікації вхідного об’єкта на основі об'єднання 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір та механізмів і 

технологій створення системи дистанційного навчання на основі формування 

єдиного інформаційного простору, що дозволяє підвищити ефективність 

функціонування системи дистанційного навчання. 
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Реалізація запропонованих в дисертації методологічних основ 

організації системи дистанційного навчання на основі формування єдиного 

інформаційного простору, як сукупність концептуальних, теоретичних та 

технологічних основ, дозволяє: формувати єдиний інформаційний простір 

для підтримки систем дистанційного навчання на основі інформаційних 

систем; виконати аналіз параметрів інформаційних об’єктів для формування 

єдиного інформаційного простору з заданими характеристиками; в процесі 

експлуатації системи дистанційного навчання оцінювати параметри 

функціонування єдиного інформаційного простору для аналізу його 

функціональних характеристик; підвищити ефективність функціонування 

системи дистанційного навчання на основі формування єдиного 

інформаційного простору. 

Розроблена модель системи дистанційного навчання дозволяє 

побудувати єдиний інформаційний простір на основі інформаційних систем 

із заданими характеристиками.  

Розроблено чотири методи, які забезпечують підвищення ефективності 

формування єдиного інформаційного простору та ідентифікації вхідних 

об’єктів в ньому. 

Розроблена методологія дозволяє підвищити ефективність 

функціонування системи дистанційного навчання. Реалізація запропонованої 

методології дозволяє створити єдиний інформаційний простір для підтримки 

функціонування системи дистанційного навчання.  

Результати досліджень прийняті до впровадження в ТОВ Інтехфорвард 

(акт від 10.03.2021р.), в ТОВ «Нафтогазбудінформатика» (акт від 

25.02.2021р.), в КБ ІС КПІ ім. Ігоря Сікорського (акт від 17.03.2021р.), в 

навчальний процес кафедри технічної кібернетики Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» при викладанні дисципліни «Бази даних» для студентів 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (акт від 

10.02.2021р.). 
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Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та 

удосконалення існуючих методик підвищення ефективності функціонування 

систем дистанційного навчання, які мають функціонувати в єдиному 

інформаційному просторі. 

Ключові слова: єдиний інформаційний простір, інформаційний об’єкт, 

система дистанційного навчання, метод ідентифікації, відновлення 

параметрів, інформаційна система 

 

ANOTATION 

 

Zavgorodnii V.V. Methodological bases of distance learning system 

organization on the basis of formation of a uniform information space. – The 

manuscript. 

Thesis for a degree of Doctor of Technical Sciences on specialty 05.13.06 

«Information Technology». – National Technical University of Ukraine «Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, 2021. 

Today can be characterized by the process of the information society 

formation. The information society components are, among other things, various 

information and educational resources of educational institutions. In this regard, it 

can be noted that the number of tasks facing modern higher education institutions, 

along with educational activities, includes the tasks of implementation and 

maintenance of information educational space. 

A separate task of such information educational space is organization and 

support of the distance learning system. This issue is particularly acute due to the 

spread of Covid-19 virus. The pandemic has led to significant changes in education 

during 2020 worldwide. The vast majority of countries have closed all educational 

institutions for at least some time, and in the rest of the countries education has 

stopped in some areas. According to UNESCO, in April 2020, all educational 

institutions were closed in 191 countries. The educational institutions closure 
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affected more than 1.254 billion (72.9%) applicants worldwide. Educational 

institutions were forced to move to a distance learning process in a short time and 

their readiness for this process was different. 

After quarantine weakening in the world, it became clear that humanity has 

entered a new stage of development, where distance learning will play a major 

role. Therefore, the issues of analysis and raising the level of distance learning 

systems organization according to the priority ways of education development in 

Ukraine are relevant. And this, in turn, determines a need to develop new 

approaches that provide this area of higher education. 

Well-known scientists made a significant contribution to the information 

space study such as Cisar P., Pinter R., Adamenko M.V., Dodonov O.G., 

Zhivotovsky R.M., Zuev P.P., Karin S.O., Kulikov G.G., Kupriy V.M., 

Manankova I.P., Meshcheryakov R.V., Ozherelyeva T.O., Prokopchina S.V., 

Sizykh K.V., Tsvetkov V.Ya. 

In the field of research of mechanisms of identification and restoration of 

unknown objects parameters are known Arenas M., Grau B.C., Kharlamov E., 

Lauw H., Little R.J., Paparizos S., Rubin D.B., Zheleznyakov D., 

Boldyrikhin M.V., Zasyadko A.A., Koval S.S., Logunov O.M., Mukhin V.E., 

Sheludko O.O. 

The works of such scientists as Anderson T., Chen X., Cheng G., Dron J., 

Xie H., Zou D., Antopolsky O.B., Vyshnivskyy V.V., Muradova V.H., 

Omarov M.A., Osadchy V.V., Storchak K.P. are devoted to the formation issues of 

information educational space of higher education institutions. 

Problems of organization and functioning of distance learning systems were 

studied in the works of Arancibia M.L., Cabero-Almenara J., Capay M., 

Del Prete A., Drlik M., Fisher A., Adamova I.Z., Anisimov O.M., 

Golovachuk T.I., Gritsuk Y.V., Kravets S.G., Morse N.V., Samolyuk N.M. 

It is necessary to model scenarios of interaction of information objects in 

information space, which allows to determine the best strategy of information 

space behavior in terms of increasing confidence in reliability and accuracy of 
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information, as well as reducing objects identification time. 

In this regard, among the possible directions, taking into account variability 

of the modern information society, organization and support of distance learning 

based on the formation of a uniform information space is considered promising. 

Thus, at present, in practice and theory of formation and maintenance of 

information spaces, the contradiction has intensified: to obtain information objects 

features heterogeneous data sources are used, which are characterized by different 

degrees of accuracy and different formats of representation of data itself. Thus for 

the distance learning system organization on the basis of formation of a uniform 

information space unification of the data received from heterogeneous sources and 

implementation of such formats conversion mechanism is required. There is a 

contradiction between heterogeneous nature of objects features and the 

requirement of a unified representation of data. In this case, the same object, the 

parameters of which are obtained from different sensors, must be uniquely 

identified. 

To resolve this contradiction in the thesis we formulated a topical 

scientifically applied problem for the development of methodological foundations 

for distance learning organization based on formation of a uniform information 

space. 

The topics of the thesis and the results directly correspond to the priority of 

science and technology development «Information and Communication 

Technologies» and the strategic priority area of innovation activity «Development 

of modern information, communication technologies, robotics», defined in 

accordance with the Laws of Ukraine «On Priorities of Science and Technology» 

(№ 2623-III dated 11.07.2001 as amended on 16.01.2016) and «On priority areas 

of innovation activity in Ukraine» (№ 3715-VI dated 08.09.2011 as amended on 

05.12.2012) , according to the plans of research works: «Application of computer 

technologies in scientific research» (state registration № 0118U100179), 

«Development of computer-oriented teaching aids in electronics and software 

engineering» (state registration № 0114U006557), «Hardware and information 



11 

 

technology software» (state registration № 0118U100181), «Development of 

distance education in higher school» (state registration № 0118U100218), 

«Information technology as a factor of social transformation of society» (state 

registration № 0118U100180), in which the applicant was a performer of certain 

sections, as well as research area in the National Technical University of Ukraine 

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». 

The purpose of the thesis is to increase efficiency of a distance learning 

system using the developed models and methods of identification of incoming 

objects based on the formation of a uniform information space. 

Scientific novelty of the obtained results is as follows: 

For the first time a model of distance learning system based on a uniform 

information space was developed, the scientific novelty of which is that it is based 

on the choice of a tuple of parameters of information objects of a uniform 

information space, which allows to form a distance learning system based on a 

uniform information space. This model is the basis of the proposed methodology 

and allows to develop models and methods for improving efficiency of the distance 

learning system. 

There was improved the method of restoring information objects parameters 

in information space, which differs from the existing ones by mechanism of 

constructing parameter matrices for each information object and matrices of 

interaction of the object with other information objects based on the trajectory of 

their interaction. It allows to obtain a parameter recovery vector of the information 

object that is restored, taking into account weight coefficients based on a certain 

topology to ensure restoration of the missing parameters of information objects in 

the information space. 

For the first time the method of incoming objects identification in the 

information space was developed, the scientific novelty of which is that it is based 

on the formation of prehistory of information objects interaction taking into 

account relationships between them and statistical characteristics describing 

information objects parameters. It allows to increase accuracy of incoming objects 
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identification to ensure the information space update in accordance with the 

performed identification of the object. 

For the first time the method of parallel identification of an incoming object 

in information spaces was developed, the scientific novelty of which is that it is 

based on preliminary analysis of information objects in parallel in all information 

spaces and exclusion of repeating objects. It allows to find information objects 

which meet specified search criteria to ensure correct information object 

identification and corresponding update of the information space. 

For the first time a method of an incoming object identification was 

developed on the basis of combining information spaces into a uniform 

information space, the scientific novelty of which is that it is based on combining 

information objects from different information spaces into a uniform information 

space, excluding repetitive ones. It allows to refine the missing features of the 

input object to ensure information object addition to information space, which is a 

component of a uniform information space. 

For the first time a methodology for distance learning system organization 

was developed, the scientific novelty of which is that it grounds on the model of 

distance learning system based on a uniform information space, as well as on 

methods of restoring information objects parameters in information space, 

identification of the incoming object in information space, parallel identification of 

the incoming object in information spaces, identification of the incoming object on 

the basis of combining information spaces into a uniform information space and 

mechanisms and technologies for creating a distance learning system grounded on 

the formation of a uniform information space, which increases distance learning 

efficiency. 

Implementation of the methodological bases of distance learning 

organization based on the formation of a uniform information space, as a set of 

conceptual, theoretical and technological bases, proposed in the thesis, allows: to 

form a uniform information space for supporting distance learning systems based 

on information systems; to perform analysis of information objects parameters to 
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form a uniform information space with given characteristics; to evaluate uniform 

information space parameters for the analysis of its functional characteristics 

during distance learning system operation; to increase the efficiency of the distance 

learning system on the basis of formation of a uniform information space.  

The developed model of a distance learning system allows to build a 

uniform information space on the basis of information systems with given 

characteristics.  

Four methods have been developed to increase efficiency of a uniform 

information space formation and identification of incoming objects in it. 

The developed methodology allows to increase efficiency of a distance 

learning system. Implementation of the proposed methodology allows to create a 

uniform information space to support distance learning system functioning. 

The results of the research were accepted for implementation in LLC 

«Intechforward» (act dated 10.03.2021), in LLC «Naftogazbudinformatika» (act 

dated 25.02.2021), in KB IS Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (act of 

17.03.2021), in the educational process of the Department of Technical 

Cybernetics of National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute» in teaching discipline «Databases» for students of the 

educational programme 121 «Software Engineering» (act dated 10.02.2021). 

Promising ways of further research in this area may be a wide range of 

issues related to the development of new and improvement of existing methods to 

increase efficiency of distance learning systems, operating in a uniform 

information space. 

Keywords: unified information space, information object, distance learning 

system, identification method, restore parameters, information system 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний стан формування автоматизованих 

технологій з обробки інформації у формі синтезу нових інформаційних 

технологій, а також отримання на їх основі раціональних рішень пов'язано з 

процесами інтеграції локальних інформаційних систем в один інформаційний 

простір і розподілом функцій за їх предметним призначенням. 

Такі структури, в свою чергу, мають елементи з обробки розподіленої 

інформації, розташовуючись територією країни, утворюють деяку 

геоінформаційну мережу, забезпечуючи тим самим основу для побудови так 

званого єдиного інформаційного простору країни. 

Єдиний інформаційний простір – це комплекс засобів, які забезпечують 

єдність представлення, обробки та інтерпретації інформації про інформаційні 

об'єкти. Метою створення єдиного інформаційного простору є надання 

доступу до загальної інформації без обмеження місця розташування і часу. 

На практиці єдиний інформаційний простір включає в себе сукупність 

даних, баз і банків даних, технологій їх ведення і використання, 

інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на 

основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує 

інформаційну взаємодію об'єктів. 

При цьому виникає завдання вдосконалення процесу організаційного 

управління інформаційним простором на глобальному і локальному рівнях. 

Для цього в даній роботі інформаційний простір розглядається як мережа 

інформаційних систем, яка функціонує в автоматизованому режимі. У 

процесі формування єдиного інформаційного простору інформаційна система 

виконує збір інформації від різнорідних джерел даних, представлених в 

різних формах і форматах, при цьому обробка даних, що надходять, може 

здійснюватися гетерогенними комп'ютерними системами. Інформаційні 

системи накопичують первинні дані, формують відповіді на запити 

користувачів на отримання інформації, обмінюються інформацією між 
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собою. Причому кожна інформаційна система функціонує відповідно до 

власних цілей і призначення. 

Сьогодення можна характеризувати процесом формування 

інформаційного суспільства, для якого властиве: збільшення ролі інформації 

і знань в житті суспільства; зростання частки інформаційних комунікацій, 

продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті; створення 

глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну 

інформаційну взаємодію людей та їх доступ до світових інформаційних 

ресурсів. Складовими частинами інформаційного суспільства є, в тому числі, 

різні інформаційні та освітні ресурси закладів освіти. У зв'язку з цим можна 

відзначити, що в число завдань, що стоять перед сучасними закладами вищої 

освіти, нарівні з освітньою діяльністю, входять і завдання реалізації та 

підтримки інформаційного освітнього простору. 

Окремим завданням такого інформаційного освітнього простору є 

організація і підтримка системи дистанційного навчання. Особливо гостро це 

питання постало у зв’язку з розповсюдженням вірусу Covid-19. Пандемія 

призвела до суттєвих змін у сфері освіти протягом 2020 року в усьому світі. 

Переважна більшість країн принаймні на деякий час закрили всі заклади 

освіти, а в решті країн навчання зупинилося в окремих районах. За даними 

ЮНЕСКО, на квітень 2020 року всі заклади освіти було закрито у 191 країні 

світу. Закриття закладів освіти торкнулося понад 1.254 мільярд (72.9%) 

здобувачів у всьому світі. Заклади освіти змушені були за короткий термін 

перейти на дистанційний навчальний процес і готовність до цього процесу 

була різною.  

Після послаблення карантину у світі стало зрозуміло, що людство 

перейшло на нову стадію розвитку, де дистанційне навчання буде відігравати 

велику роль. Тому актуальними є питання аналізу та підвищення рівня 

організації систем дистанційного навчання згідно пріоритетних шляхів 

розвитку освіти в Україні. А це, в свою чергу, визначає необхідність 
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розробки нових підходів, що забезпечують цю сферу діяльності закладів 

вищої освіти. 

У дослідження інформаційного простору значний внесок внесли відомі 

вчені Cisar P., Pinter R., Адаменко М.В., Додонов О.Г., Животовський Р.М., 

Зуєв П.П., Карін С.О., Куліков Г.Г., Купрій В.М., Мананкова І.П., 

Мещеряков Р.В., Ожерел’єва Т.О., Прокопчина С.В., Сізих К.В., Цвєтков В.Я. 

В області дослідження механізмів ідентифікації та відновлення 

невідомих параметрів об’єктів відомі роботи Arenas M., Grau B.C., 

Kharlamov E., Lauw H., Little R.J., Paparizos S., Rubin D.B., Zheleznyakov D., 

Болдирихіна М.В., Засядько А.А., Коваль С.С., Логунова О.М., Мухіна В.Є., 

Шелудько О.О. 

Питаннями формування інформаційного освітнього простору закладів 

вищої освіти присвячені роботи таких науковців, як Anderson T., Chen X., 

Cheng G., Dron J., Xie H., Zou D., Антопольський О.Б., Вишнівський В.В., 

Мурадова В.Х., Омаров М.А., Осадчий В.В., Сторчак К.П. 

Проблеми організації та функціонування систем дистанційного 

навчання досліджувалися в роботах Arancibia M.L., Cabero-Almenara J., 

Capay M., Del Prete A., Drlik M., Fisher A., Адамової І.З., Анісімова О.М., 

Головачука Т.І., Грицук Ю.В., Кравець С.Г., Морзе Н.В., Самолюк Н.М. 

Існуючі раніше методи організації та підтримки подібних 

інформаційних систем виявилися в значній мірі неспроможними і 

неефективними в умовах сучасності. Вимоги інформаційного суспільства 

висунули на перший план велику кількість нових, не враховуваних раніше 

чинників, які сильно впливають на характер взаємодії між елементами 

інформаційних систем (збір і обробка інформації в різних умовах, зміна 

інформаційної політики, введення обмежень тощо). Нестабільність ситуації 

призводить до того, що всі елементи інформаційного простору зобов'язані 

реагувати на зміну зовнішнього середовища і повинні відповідно до цього 

змінювати свою поведінкову тактику і стратегію, що є важливим і 
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актуальним завданням управління його функціонуванням особливо в умовах 

невизначеності. 

Ефективність функціонування єдиного інформаційного простору, в 

першу чергу, залежить від того, як організована взаємодія таких структурних 

одиниць в процесі отримання необхідної інтегрованої інформації. 

Незважаючи на різноманіття систем дистанційного навчання та умов їх 

функціонування, можна виділити загальні для них особливості. Найбільш 

істотна з них – накопичення первинної інформації та формування вихідного 

результату у вигляді відповіді на запит з отримання необхідної інформації. 

На сьогоднішній день при синтезі процедур формування вихідного 

результату питання аналізу інформації, що поставляється, є недостатньо 

контрольованим. 

З огляду на різнорідність інформаційних запитів та 

багатофункціональність в їхньому представленні, важливого значення 

набуває синтез нових інформаційних технологій пошуку інформації 

відповідно до запитів користувачів, а також формування вихідного 

результату, інваріантного до середовища свого предметного призначення, що 

дозволяє здійснювати багатоцільовий автоматизований процес 

функціонування інформаційного простору в умовах оцінки його 

ефективності. При цьому також виникають питання, з розробки моделей і 

алгоритмів структуризації відношень і правил прийняття рішень на 

множинах інформації та питання формування процедур синтезу класів 

інформації, необхідних для формування вихідних результатів запитів 

користувачів. 

Виникає завдання формування множини умовних постачальників 

інформації і вибору на цій множині оптимального їх об'єднання. Наявність 

значної невизначеності інформації і множини випадкових факторів робить це 

завдання досить значимим. У цих умовах необхідним є моделювання 

сценаріїв взаємодії інформаційних об’єктів інформаційного простору між 

собою, що дозволяють визначити найкращу стратегію поведінки 
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інформаційного простору з точки зору збільшення впевненості в надійності і 

точності одержуваної інформації, а також скорочення часу ідентифікації 

об’єктів. 

У зв'язку з цим, серед можливих напрямів діяльності, зважаючи на 

мінливість сучасного інформаційного суспільства, перспективним вбачається 

організація і підтримка системи дистанційного навчання на основі 

формування єдиного інформаційного простору. 

Таким чином, на даний час в практиці і теорії формування та підтримки 

інформаційних просторів загострилося протиріччя: для отримання 

інформаційних ознак об'єктів використовуються різнорідні джерела даних, 

які характеризуються різним ступенем точності і різними форматами 

представлення самих даних. При цьому для організації системи 

дистанційного навчання на основі формування єдиного інформаційного 

простору потрібна уніфікація даних, отриманих від гетерогенних джерел та 

реалізація механізму конвертації таких форматів. Виникає протиріччя між 

гетерогенним характером ознак об'єктів і вимогою уніфікованого 

представлення даних. При цьому, один і той же об'єкт, параметри якого 

отримані від різних сенсорів, повинен ідентифікуватися однозначно. 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

методологічних основ організації системи дистанційного навчання на основі 

формування єдиного інформаційного простору. 

Тому, тематика дисертаційної роботи, яка направлена на підвищення 

ефективності ідентифікації вхідних об'єктів як на локальному, так і на 

глобальному рівнях шляхом розробки та реалізації моделей та методів 

формування єдиного інформаційного простору, розміщення в ньому 

інформаційних об'єктів та ідентифікації вхідних об’єктів є актуальною і 

представляє науковий та практичний інтерес. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами.  

Тематика дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо 
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відповідають пріоритетності розвитку науки і техніки «Інформаційні та 

комунікаційні технології» та стратегічного пріоритетного напряму 

інноваційної діяльності «Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 

технологій, робототехніки», визначених відповідно до Законів України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (№ 2623-III від 11.07.2001 р. в 

редакції від 16.01.2016 р.) та «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» (№ 3715-VI від 08.09.2011 р. в редакції від 

05.12.2012 р.), відповідно до планів науково-дослідних робіт (НДР):  

– «Застосування комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях» 

(державний реєстраційний № 0118U100179), а саме як виконавець підрозділу 

1.4 (договір про виконання науково-дослідних робіт № 11/271118-539); 

– «Розробка комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання з електроніки 

та програмної інженерії» (тема № 08.11/2, державний реєстраційний 

№ 0114U006557), а саме як виконавець 3 розділу; 

– «Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій» 

(державний реєстраційний № 0118U100181), а саме як виконавець підрозділу 

1.4 (договір про виконання науково-дослідних робіт № 11/271118-538); 

– «Розвиток дистанційної освіти у вищий школі» (державний 

реєстраційний № 0118U100218), а саме як виконавець підрозділу 7.1 (договір 

про виконання науково-дослідних робіт № 11/271118-535); 

– «Інформаційні технології як фактор соціальної трансформації 

суспільства» (державний реєстраційний № 0118U100180), а саме як 

виконавець підрозділу 5.4 (договір про виконання науково-дослідних робіт 

№ 11/271118-540). 

Особисто автором в вищеназваних НДР запропоновано: у першій НДР – 

метод відновлення параметрів інформаційних об'єктів в єдиному 

інформаційному просторі; у другій НДР – методику використання програмно-

методичного комплексу для підвищення якості підготовки студентів технічних 

університетів, що ґрунтована на адаптивності та інтерактивності інформаційно-

освітнього ресурсу; у третій НДР – механізми взаємодії інформаційних об’єктів в 
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єдиному інформаційному просторі; у четвертій НДР – удосконалена методика 

побудови системи дистанційного навчання у вигляді спеціалізованого 

середовища для аналізу функціонування єдиного інформаційного простору; у 

п’ятій НДР – досліджені показники ефективності застосування методів 

організації системи дистанційного навчання на основі формування єдиного 

інформаційного простору.  

Мета і задачі дослідження.  

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищенні ефективності 

функціонування системи дистанційного навчання з використанням 

розроблених моделей та методів ідентифікації вхідних об'єктів на основі 

формування єдиного інформаційного простору. 

У відповідності до поставленої мети, для вирішення науково-

прикладної проблеми, в роботі сформульовано такі задачі: 

– провести аналіз формування інформаційного простору, механізмів 

ідентифікації та відновлення параметрів інформаційних об’єктів, а також 

процесів організації системи дистанційного навчання у вигляді єдиного 

інформаційного простору; 

– описати процес формування інформаційного простору, розміщення 

інформаційних об’єктів в ньому та їх взаємодію між собою; 

– розробити модель системи дистанційного навчання на основі єдиного 

інформаційного простору; 

– удосконалити метод відновлення відсутніх параметрів інформаційних 

об'єктів в умовах втрати зв'язку з даним об'єктом; 

– розробити метод ідентифікації вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі;  

– розробити метод паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в 

інформаційних просторах; 

– розробити метод ідентифікації вхідного об’єкта на основі об'єднання 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір; 
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– розробити методологію організації системи дистанційного навчання 

на основі оцінки ефективності ідентифікації вхідного об'єкта; 

– виконати експериментальну оцінку отриманих теоретичних 

результатів шляхом математичного моделювання та проаналізувати 

ефективність і час пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах. 

Об’єктом дослідження є процес формування та підтримки 

функціонування єдиного інформаційного простору. 

Предметом дослідження є методи та засоби організації системи 

дистанційного навчання на основі формування єдиного інформаційного 

простору.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній 

роботі використовується математичний апарат теорії множин, об’єктно-

орієнтований аналіз, онтологічний підхід, теорія системного аналізу, синтез 

організаційного управління, дискримінантний аналіз, нотації UML, IDEF0, 

BPMN для проектування інформаційних технологій у системах 

дистанційного навчання. Основні положення і теоретичні оцінки 

підтверджено аналізом результатів моделювання процесів ідентифікації 

інформаційних об'єктів в єдиному інформаційному просторі та дослідженням 

отриманих експериментальних даних.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:  

1. Вперше розроблено модель системи дистанційного навчання на 

основі єдиного інформаційного простору, наукова новизна якої полягає в 

тому, що вона ґрунтується на виборі кортежу параметрів інформаційних 

об’єктів єдиного інформаційного простору, що дозволяє сформувати 

структуру системи дистанційного навчання на основі єдиного 

інформаційного простору. Дана модель є основою запропонованої 

методології і дозволяє розробити моделі та методи для забезпечення 

підвищення ефективності функціонування системи дистанційного навчання. 

2. Удосконалено метод відновлення параметрів інформаційних об'єктів 

в інформаційному просторі, який відрізняється від існуючих механізмом 
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побудови матриць параметрів для кожного інформаційного об’єкта та 

матриць взаємодії об’єкту з іншими інформаційними об’єктами на основі 

траєкторії їх взаємодії, що дозволяє отримати вектор відновлення параметрів 

інформаційного об’єкту, який відновлюється, з урахуванням вагових 

коефіцієнтів на основі визначеної топології для забезпечення відновлення 

відсутніх параметрів інформаційних об’єктів в інформаційному просторі.  

3. Вперше розроблено метод ідентифікації вхідних об’єктів в 

інформаційному просторі, наукова новизна якого полягає в тому, що він 

ґрунтується на формуванні передісторії взаємодії інформаційних об’єктів з 

урахуванням зв’язків між ними та статистичних характеристик, які описують 

параметри інформаційних об’єктів, що дозволяє підвищити точність 

ідентифікації вхідних об’єктів для забезпечення оновлення інформаційного 

простору відповідно до виконаної ідентифікації об’єкта.  

4. Вперше розроблено метод паралельної ідентифікації вхідного об'єкта 

в інформаційних просторах, наукова новизна якого полягає в тому, що він 

ґрунтується на попередньому аналізі інформаційних об’єктів паралельно в 

усіх інформаційних просторах та виключенні повторюваних об’єктів, що 

дозволяє знайти інформаційні об’єкти, які відповідають заданим критеріям 

пошуку для забезпечення коректної ідентифікації інформаційного об’єкта та 

відповідного оновлення інформаційного простору.  

5. Вперше розроблено метод ідентифікації вхідного об’єкта на основі 

об'єднання інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір, 

наукова новизна якого полягає в тому, що він ґрунтується на об’єднанні 

інформаційних об’єктів з різних інформаційних просторів в єдиний 

інформаційний простір, виключенні повторюваних об’єктів, що дозволяє 

виконати уточнення відсутніх ознак вхідного об’єкту для забезпечення 

додавання інформаційного об’єкту до інформаційного простору, який є 

складовою єдиного інформаційного простору. 

6. Вперше розроблено методологію організації системи дистанційного 

навчання, наукова новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на 
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моделі системи дистанційного навчання на основі єдиного інформаційного 

простору, а також методах відновлення параметрів інформаційних об'єктів в 

інформаційному просторі, ідентифікації вхідних об’єктів в інформаційному 

просторі, паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в інформаційних 

просторах, ідентифікації вхідного об’єкта на основі об'єднання 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір та механізмів і 

технологій створення системи дистанційного навчання на основі формування 

єдиного інформаційного простору, що дозволяє підвищити ефективність 

функціонування системи дистанційного навчання. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Реалізація запропонованих в дисертації методологічних основ 

організації системи дистанційного навчання на основі формування єдиного 

інформаційного простору, як сукупність концептуальних, теоретичних та 

технологічних основ, дозволяє: 

1) формувати єдиний інформаційний простір для підтримки систем 

дистанційного навчання на основі інформаційних систем; 

2) виконати аналіз параметрів інформаційних об’єктів для формування 

єдиного інформаційного простору з заданими характеристиками; 

3) в процесі експлуатації системи дистанційного навчання оцінювати 

параметри функціонування єдиного інформаційного простору для аналізу 

його функціональних характеристик; 

4) підвищити ефективність функціонування системи дистанційного 

навчання на основі формування єдиного інформаційного простору. 

Розроблена модель системи дистанційного навчання дозволяє 

побудувати єдиний інформаційний простір на основі інформаційних систем 

із заданими характеристиками.  

Розроблено чотири методи, які забезпечують підвищення ефективності 

формування єдиного інформаційного простору та ідентифікації вхідних 

об’єктів в ньому. 
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Розроблена методологія дозволяє підвищити ефективність 

функціонування системи дистанційного навчання. Реалізація запропонованої 

методології дозволяє створити єдиний інформаційний простір для підтримки 

функціонування системи дистанційного навчання.  

Результати досліджень прийняті до впровадження в ТОВ Інтехфорвард 

(акт від 10.03.2021р.), в ТОВ «Нафтогазбудінформатика» (акт від 

25.02.2021р.), в КБ ІС КПІ ім. Ігоря Сікорського (акт від 17.03.2021р.), в 

навчальний процес кафедри технічної кібернетики Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» при викладанні дисципліни «Бази даних» для студентів 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (акт від 

10.02.2021р.). 

Особистий внесок здобувача.  

Всі положення, які виносяться на захист, належать особисто автору. В 

роботах, які опубліковано в співавторстві, особисто здобувачу належать: в [1] 

запропоновано метод пошуку відсутніх ознак вхідного об'єкта шляхом 

реалізації взаємодії інформаційних об'єктів між собою всередині єдиного 

інформаційного простору; в [2] запропоновано до використання 

онтологічний метод моделювання інформаційних систем на базі 

багатовимірних моделей; в [3] запропоновано метод відновлення параметрів 

інформаційних об'єктів в єдиному інформаційному просторі на основі 

обчислення усереднених значень з урахуванням вагових коефіцієнтів, який 

по черзі застосовувався до трьох топологій мереж: повнозв'язної топології, 

топології типу дерева та багатоярусного графу; в [4] запропоновано метод 

марковських процесів для аналізу систем з постійними інтенсивностями 

відмов та відновлень; в [5] запропоновано нові підходи, що дозволяють 

розширити логічні можливості алгоритмів управління на основі ретельного 

аналізу логіки процесу виробки рішень для формалізації процесу управління 

об'єктами; в [6] запропоновано метод дослідження дерев відмов, який може 

бути реалізованим засобами системи управління, яка дозволяла б 
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автоматизовано приймати ефективні рішення; в [7] запропоновано метод 

подання знань, реалізація якого припускає вирішення як розрахункових, так і 

логіко-аналітичних завдань, що обумовлено застосуванням методів штучного 

інтелекту; в [8] запропоновано методи оцінки збитку та наводиться опис 

модуля експертної систем для його аналізу; в [9] запропоновано метод 

кількісного аналізу ризику та представлено застосування математичної 

імовірнісної моделі для його прогнозування; в [10] запропоновано основні 

положення логіко-ймовірнісного методу аналізу, забезпечення та підвищення 

надійності структурно-складних систем, при якому структура системи 

описується засобами математичної логіки, а кількісна оцінка надійності 

проводиться за допомогою теорії ймовірностей; в [11] проведено аналіз 

методів подання знань та обґрунтовано використання технології експертних 

систем і систем підтримки прийняття рішень у сполученні із традиційними 

методами рішення часткових завдань для автоматизації рішення завдання 

розпізнавання ситуацій; в [12] проведено аналіз визначення ІТ-компетенції, 

схильності та готовності студентів до застосування системи дистанційної 

освіти в ході свого навчання; в [13] описано досягнення міжнародного 

проекту TEMPUS «Блок передачі знань – від прикладних досліджень та 

обміну технологіями та підприємницьким ноу-хау до розробки 

міждисциплінарних модулів навчальних програм» в галузі модернізації 

вищої освіти України; в [14] запропоновано архітектуру та основні 

функціональні вимоги до академічної платформи масових відкритих онлайн 

курсів (MOOC); в [15] запропоновано узагальнену модель архітектури 

сучасної системи дистанційного навчання та встановлено засоби та 

технології її програмної реалізації; в рамках п’ятого робочого пакету 

програми академічного співробітництва «Міжнародна дослідницька мережа 

аналізу та розробки нових інструментів та методів прогресивної педагогічної 

науки в сфері інструментів інформаційно-комп’ютерних технологій, 

електронної освіти та міжкультурної комунікації» (IRNet) у межах 7 рамкової 

угоди Програми дослідницьких обмінів фонду Марії Кюрі при Європейській 
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Комісії (№ PIRSES-GA-2013-612536) в [16] запропоновано можливість 

застосування технології дистанційного навчання у вигляді академічної 

MOOC-платформи, в якості діючого інструментарію підвищення якості 

системи трансферу знань сучасного університету; в [17] розглянуто 

перспективи використання дистанційної освіти для навчання студентів IT-

спеціальностей; в [18] запропоновано підхід до автоматизації процесу 

формування акредитаційної справи закладів вищої освіти засобами 

спеціалізованої автоматизованої інформаційної системи; в [19] 

запропоновано концептуальні положення розвитку інформаційного простору 

сучасного університету з метою формування його єдиного інформаційного 

простору; в [20] запропоновано підхід до автоматизації процесу формування 

акредитаційної справи закладу вищої освіти завдяки розробці спеціалізованої 

автоматизованої інформаційної системи; в [21] запропоновано концепцію 

створення єдиного інформаційного освітнього простору України, 

реалізованого у вигляді інтеграції освітніх веб-порталів закладів освіти усієї 

країни; в [22] запропоновано концептуальну модель системи дистанційного 

навчання та визначено можливість використання інформаційного порталу в 

рамках системи дистанційного навчання університету; в [23] показано 

ефективність використання породжувальних паттернів проектування при 

розробці програмного забезпечення веб-орієнтованих інформаційних систем; 

в рамках другого робочого пакету програми академічного співробітництва 

«Міжнародна дослідницька мережа аналізу та розробки нових інструментів 

та методів прогресивної педагогічної науки в сфері інструментів 

інформаційно-комп’ютерних технологій, електронної освіти та 

міжкультурної комунікації» (IRNet) у межах 7 рамкової угоди Програми 

дослідницьких обмінів фонду Марії Кюрі при Європейській Комісії 

(№ PIRSES-GA-2013-612536) в [24] запропоновано методологію дослідження 

стану міжкультурної компетентності українських студентів; в [25] 

запропоновано рекомендації щодо доцільності використання тієї чи іншої 

системи дистанційного навчання в університеті; в [26] запропоновано 
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інформаційну технологію розробки спеціалізованих систем підтримки 

прийняття рішень на основі інформаційного простору підприємства, яка 

забезпечує розширення вихідних даних спеціалізованої системи підтримки 

прийняття рішень, що дозволяє оперативно приймати рішення на 

підприємствах з територіально розподіленою структурою; в [27] 

запропоновано онтологічний метод моделювання єдиної інформаційної 

системи на базі багатовимірних моделей, за допомогою якого можна 

розробити інфологічну модель єдиної автоматизованої інформаційної 

системи, яка охоплює різні процеси оперативного управління закладом вищої 

освіти; в [28] запропоновано опис нової інформаційно-пошукової системи, 

що здійснює високоякісний пошук за ключовими словами.  

Апробація результатів дисертації.  

Основні результати дисертаційних досліджень доповідалися й 

обговорювалися на таких конференціях і семінарах: 

– Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова економіка та 

інформаційні технології» (Київ, 2021); 

– 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing 

(SAIC) (Kyiv, 2020);  

– IV th International scientific and practical conference «Integration of 

scientific bases into practice» (Stockholm, Sweden, 2020);  

– International Conference on Advanced Trends in Information Theory 

(ATIT-2020) (Kyiv, 2020);  

– Науково-практична INTERNET-конференція студентів та молодих 

вчених з міжнародною участю «Механізми та стратегії розвитку 

господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів» (Харків –

 Пшеворськ, 2019);  

– Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні 

технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві» (Київ, 

2019);  
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– Міжнародна науково-практична конференція «Водний транспорт: 

сучасний стан та перспективи розвитку» (Київ, 2019); 

– International Conference on Advanced Trends in Information Theory 

(ATIT-2019) (Kyiv, 2019);  

– Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні 

технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві» (Київ, 

2018);  

– Студентська науково-практична конференція «Комп'ютерні 

інформаційні технології. Сучасні проблеми науки» (Київ, 2018); 

– ХХІ науково-методична конференція викладачів, аспірантів та 

студентів (Київ, 2017);  

– Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми 

математичного моделювання» (Дніпропетровськ, 2016); 

– Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми 

математичного моделювання» (Дніпропетровськ, 2015);  

– IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та 

студентів «Інтелектуальні технології у системному програмуванні (ІТСП-

2015)» (Хмельницький, 2015);  

– Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною 

участю «Наукова Україна» (Дніпропетровськ, 2015);  

– Annual Conference Rožnov pod Radhoštěm «Information and 

Communication Technology in Education (ICTE)» (Rožnov pod Radhoštěm, 

Czech Republic, 2015);  

– Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы 

Недропользования» (Санкт-Петербург, 2014); 

– Міждержавна науково-методична конференція «Проблеми 

математичного моделювання» (Дніпродзержинськ, 2014);  

– 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied 

Informatics (Sturovo, Slovakia, 2014).  
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Публікації. Основні результати за темою дисертаційної роботи 

опубліковано у 52 наукових працях, з них: 25 наукових статей, у тому числі 3 

статті у виданнях, які індексуються у науково-метричній базі Scopus та/або 

Web of Science. Також 24 праці опубліковано у матеріалах наукових 

конференцій, з них 4 публікації входять у неперіодичні видання, які 

індексуються у науково-метричній базі Scopus та/або Web of Science. В 

рамках дослідження опубліковано 3 монографії (розділи у колективних 

монографіях), з яких 2 – за кордоном. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, висновків, 2 додатків на 17 сторінках та списку використаних 

джерел з 259 найменувань на 31 сторінці. Повний обсяг дисертації 340 

сторінок, з них 270 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Аналіз процесів формування єдиного інформаційного простору 

 

Єдиний інформаційний простір (ЄІП) являє собою інформаційну 

модель комплексної предметної області (ПрО) [150, 238]. Він включає в себе 

інформаційні об'єкти (ІО), зв'язки між ними, навколишнє середовище та 

процеси, які супроводжують створення та експлуатацію ЄІП.  

У дослідження інформаційного простору значний внесок внесли відомі 

вчені Cisar P., Pinter R., Адаменко М.В., Додонов О.Г., Животовський Р.М., 

Зуєв П.П., Карін С.О., Куліков Г.Г., Купрій В.М., Мананкова І.П., 

Мещеряков Р.В., Ожерел’єва Т.О., Прокопчина С.В., Сізих К.В., Цвєтков В.Я. 

У дослідженні [212] аналізується взаємозв'язок понять інформаційний 

простір (ІП), інформаційне поле та інформаційне середовище, які утворюють 

ієрархічний ряд понять і не є еквівалентними. Показано, що: 

– ІП та інформаційне поле діляться на природне і штучне; 

– інформаційне поле вбудовано в ІП; 

– інформаційне середовище – це підмножина ІП та інформаційного 

поля; 

– інформаційне середовище завжди пов'язане з певним об'єктом. При 

цьому наголошується пасивність ІП і активність інформаційного поля. 

ЄІП передбачає уніфіковане введення даних, їх зберігання в єдиних 

форматах і уніфікований обмін інформацією між усіма ІО. 

У процесі формування ЄІП інформаційна система (ІС) виконує збір 

інформації від різнорідних джерел даних, представлених в різних формах і 

форматах, при цьому обробка даних, що надходять, може здійснюватися 

гетерогенними комп'ютерними системами [93, 134, 137, 145, 199]. 



44 

 

Інформаційна система, на основі якої формується ЄІП, виконує 

наступне [93, 113, 142, 164, 213, 243]: 

– збирає інформацію з джерел даних, які представлені різними 

форматами; 

– перетворює інформацію про об'єкти; 

– формує ЄІП; 

– надає користувачам інформацію про об'єкти. 

Для формування ЄІП потрібна уніфікація даних, отриманих від 

гетерогенних джерел та реалізація механізму конвертації таких форматів. 

Виникає протиріччя між гетерогенним характером ознак об'єктів і вимогою 

уніфікованого представлення даних [134, 138]. При цьому, один і той же 

об'єкт, параметри якого отримані від різних сенсорів, повинен 

ідентифікуватися однозначно. 

Створення ЄІП покликане забезпечити для всіх користувачів єдиний 

опис ІО, таким чином, щоб всі користувачі ЄІП сприймали один і той же ІО 

однаково. Дана характеристика є основною властивістю ЄІП [227]. 

Щоб сформувати ЄІП необхідно реалізувати єдине введення даних, 

зберігати дані в єдиних форматах і обмінюватися інформацією між усіма ІО. 

Інформація про об'єкти в ЄІП змінюється динамічно [142]. 

На практиці ЄІП включає в себе сукупність даних, баз і банків даних, 

технологій їх ведення і використання, інформаційно-телекомунікаційних 

систем і мереж, які функціонують на основі єдиних принципів і за 

загальними правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію об'єктів [53, 

145, 259]. Дуже часто виявляється, що при втраті зв'язку з ІО, необхідну 

інформацію про нього доводиться збирати за його взаємодією з іншими ІО. 

Опис сучасних технологій подання та інтеграції різнорідних даних 

може бути знайдений в роботі [183]. Описаний метод інтеграції різнорідних 

просторових даних, заснований на концепції метаданих в сучасних 

автоматизованих системах управління (АСУ) і взаємодії інформації. 

Застосування цього методу дозволяє обійти зазначені в роботі недоліки, 
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проте, незважаючи на його переваги, залишається відкритим питання 

організації засобів підтримки перетворення ІО. 

В роботі [146] розроблено комплексну методику, яка підвищує 

оперативність обробки різнотипних даних в інтелектуальних системах. 

Запропонована методика дозволяє підвищити ефективність функціонування 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень за рахунок комплексної 

обробки даних, які в них циркулюють. Недоліком зазначеної методики є 

необхідність обробки великих масивів даних для визначення стану об'єкта 

моніторингу. 

В роботі [221] розглянуті принципи створення ЄІП на основі 

регуляризуючого байєсівського підходу та інтелектуальних технологій, що 

його реалізують. ЄІП uG  з його багатофакторною, географічною та часовою 

розподіленістю в цілому і покомпонентно представляє собою складний 

об'єкт, що активно взаємодіє із середовищем. Формування ІП на основі 

комп'ютерних систем mG  представляє собою процес моделювання реального 

ІП, в якому реалізуються гомоморфні перетворення виду: 

 

u mG G        (1.1) 

 

До числа компонентів простору mG  відносяться модельні 

представлення об'єктів навколишнього світу, створені суб'єктами 

навколишнього середовища – джерелами інформації. Такого роду джерела за 

принципом свого функціонування завжди генерують неповну, нечітку і 

неточну інформацію, яка створює базис ІП. Тоді, інформаційний простір 

можна представити у вигляді динамічного компакту G . На основі 

методології регуляризуючого байєсівського підходу у вигляді композиції 

інформаційних ресурсів його компонентів, що представляються динамічними 

компактами інформаційних підпросторів iG , де I  – число джерел інформації: 
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       (1.2) 

 

Інформаційний простір багатовимірний. Для кожного виміру існує 

інформація, яка визначає стан поля за цим виміром [195, 221]. З метою 

забезпечення стійкості оцінок цього стану за неповною, неточною, нечіткою 

інформацією застосовуються регуляризуючі технології, відповідно до яких 

для кожного виміру визначаються його параметри, для яких, в свою чергу 

будуються шкали з динамічними обмеженнями smiG  за технологіями 

байєсівських інтелектуальних вимірів. Параметри вимірів поділяються на 

вимірювані безпосередньо і вимірювані побічно. Залежно від типу 

параметрів вибираються типи шкал динамічного обмеження (параметричні 

або функціональні). Побудова гіпер-шкали ЄІП 
suG  проводиться на основі 

згортки шкал smiG : 

 

1 1

I J

smi sjmi

i j

G G
 

  .     (1.3) 

 

Застосування відповідних типів шкал динамічного обмеження дозволяє 

зберегти принцип єдності вимірів, що забезпечує стійкість, контроль якості 

та управління ризиком рішень [6, 8-10, 34, 36]. 

В роботі [183] описується метод інтеграції різнорідних геопросторових 

даних на основі концепції метаданих в сучасних автоматизованих системах 

інформаційного забезпечення. 

Для створення ЄІП багато підприємств використовують хмарні 

сховища, які дозволяють безкоштовно використовувати великі обсяги даних 

[126, 170, 202, 223]. У свою чергу, такий ЄІП повинен мати достатні 

функціональні можливості, які і дозволять працювати з даними в єдиному 

форматі. Розвиток поглядів на формалізацію даних може бути знайдено в 
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роботі [197], в якій описана системна модель інтеграції контенту з хмарного 

сховища в ЄІП підприємства, а також результати її впровадження. 

Незважаючи на те, що розроблене рішення може бути використано в 

контексті навчальних проектів для ЄІП, запропонована модель наведена 

лише концептуально і не має практичного підтвердження [236, 242]. 

Таким чином, єдиний інформаційний простір являє собою комплекс 

засобів, що підтримують єдність представлення, обробки та інтерпретації 

інформації про інформаційні об'єкти. Створення єдиного інформаційного 

простору покликане забезпечити доступ до загальної інформації без 

обмеження місця і часу. 

 

1.2 Аналіз механізмів ідентифікації та відновлення параметрів 

інформаційних об’єктів 

 

Інформаційний об'єкт – це математичний опис вхідного об'єкта (ВО) на 

рівні його основних параметрів. Він може бути представлений у вигляді 

кортежу параметрів реального об'єкта, всі значення яких визначаються 

характеристиками реального об'єкта. Інформація про ІО в ЄІП динамічно 

змінюється [87]. 

Ідентифікація ВО в ЄІП вимагає обґрунтованого вибору найбільш 

доцільних для цього методів [62, 63]. При цьому необхідно враховувати те, 

що такий вибір методу ідентифікації об'єктів повинен припускати 

можливість врахування низки невизначеностей [129], таких як, наприклад, 

відсутність з яких-небудь причин деяких значень ознак вхідного об'єкта [61, 

100]. 

В області дослідження механізмів ідентифікації та відновлення 

невідомих параметрів об’єктів відомі роботи Arenas M., Grau B.C., 

Kharlamov E., Lauw H., Little R.J., Paparizos S., Rubin D.B., Zheleznyakov D., 

Болдирихіна М.В., Засядько А.А., Коваль С.С., Логунова О.М., Мухіна В.Є., 

Шелудько О.О. 
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Відомі методології інтеграції автоматизованих систем з єдиним 

інформаційним простором [96, 183] і семантичним пошуком [71, 132, 140]. 

Методи ідентифікації ВО в ЄІП є дуже затребуваними, підтвердженням 

цього можуть бути роботи [86, 89, 100]. Однак одержувані із застосуванням 

цих методів рішення дозволяють ідентифікувати ВО, за умови використання 

лише одного ІП [94, 99].  

Для пошуку прихованих об'єктів в роботі [95] запропонований метод, 

який заснований на класифікації об'єктів. Однак вибір найбільш 

інформативних моментних ознак класифікації проведений за метричним 

критерієм інформативності. 

В роботі [3] була розглянута ідентифікація ІО на основі покрокового 

аналізу ознак в ІП, що дозволило однозначно визначити ВО за відповідними 

ознаками. 

Систематизація результатів наведених досліджень дозволяє вважати, 

що розглянуті вище підходи і методи до вирішення проблеми ідентифікації 

ВО спираються на формалізацію і аналіз його ознак, а також на подальший 

пошук вхідного об'єкта в ІП на локальному рівні [28, 187]. 

Підходи, описані в [3, 95, 146, 183, 197], дозволяють ідентифікувати ВО 

тільки локально. З цього випливає, що при спробі ідентифікації цього ж 

об'єкта іншим локальним інформаційним простором не дасть такого ж 

результату. Для підвищення ефективності ідентифікації ВО як на 

локальному, так і на глобальному рівнях, пропонується використовувати 

множину ІП, об'єднаних в ЄІП. Потім, в даному просторі пропонується 

здійснювати процес ідентифікації вхідного об'єкта за відповідними ознаками. 

В роботах [60, 65, 80, 101, 102, 117] розглядаються методи пошуку та 

ідентифікації ІО, однак, розглянуті в них алгоритми є досить вузькими і не 

виходять за рамки простих інтерфейсів, що залишає відкритим питання про 

розробку більш масштабованих алгоритмів мінімізації інтерфейсів. 

В роботі [1] описана організація і принципи побудови ЄІП, а також 

представлена схема його формування. Також розглянуто формування ЄІП з 
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використанням спеціалізованої інформаційної комп'ютерної системи, яка 

фактично є апаратно-програмним базисом для підтримки ЄІП. Розглянуто 

етапи ідентифікації ІО в ЄІП. Запропоновано метод пошуку відсутніх ознак 

ВО шляхом реалізації взаємодії ІО між собою всередині ЄІП. Але не 

розглянуто вид топології для реалізації такого пошуку.  

В роботі [179] параметри об’єктів інформаційного забезпечення АСУ 

пропонується відновлювати на основі операційного методу, що використовує 

дискретні нетейлорівські перетворення. Але в отриманій моделі відсутня 

методична похибка і неперервний аргумент, що дозволило підвищити 

точність моделювання і моделювати процес відновлення інформації про стан 

об’єктів АСУ в реальному часі. 

Розглянута комплексна методика обробки різнорідних даних [146] 

оцінює швидкість обробки інформації в залежності від кількості інформації 

про об'єкт моніторингу. Наведений метод дозволяє виконати оцінку 

швидкості ідентифікації об'єкта тільки в контексті кількості інформації про 

об'єкт, але не враховує ступінь її різнорідності. Таким чином, в процесі 

ідентифікації об'єктів використовується вузька критеріальна оцінка 

ефективності.  

У методі пошуку ІО в пам'яті комп'ютера [253] використовується ідея 

накладення маски шуканого ІО на масив даних, який є аналогом набору 

даних ІО. Алгоритм різницевих порівнянь заснований на послідовному 

зіставленні масиву шуканих даних з масивом даних з області основної пам'яті 

персонального комп’ютера. У разі збігу елемента шуканого масиву і 

розглянутого масиву, функція буде дорівнювати нулю. Інакше, функція буде 

відмінна від нуля. 

Розглянута на даній ітерації сукупність вмісту комірок пам'яті 

позначається як 
in , а шукана послідовність – як 

im . Тоді різницевий алгоритм 

порівняння може бути представлений у вигляді:  

 

( , )i i i if n m n m    .     (1.4) 
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Даний метод показує високу точність пошуку інформації, а також 

швидкість виконання. Його перевага полягає в тому, що він дозволяє 

враховувати не тільки збіг за величинами вмісту комірок, але і збіг за місцем 

розташування. У багатьох випадках цей фактор може мати вирішальне 

значення. Однак даний алгоритм погано підходить для випадків, коли 

користувачеві необхідно знайти схожість об'єкта без точної прив'язки до 

відповідності положення вихідного і шуканого масивів. 

Для цієї мети краще підійде алгоритм пошуку ІО, заснований на 

кореляційному аналізі [253, 254]. Даний алгоритм передбачає обчислення 

коефіцієнта кореляції Пірсона за формулою: 
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,    (1.5) 

 

де jn  – вміст комірки пам'яті у вихідному масиві;  

n  – математичне очікування величини jn ;  

jm  – вміст комірки пам'яті шуканої послідовності;  

m  – математичне очікування величини jm . 

Але, коефіцієнт кореляції при повному збігу масивів дорівнює одиниці. 

Також він залишається високим при наявності у вихідному масиві декількох 

елементів, які збігаються за значенням з елементами ІО. 

Розбіжність елементів за місцем розташування незначно впливає на 

величину ,n mr . До недоліків алгоритму пошуку ІО, заснованого на 

кореляційному аналізі можна віднести тривалий час виконання процедури 

пошуку у порівнянні з різницевим методом. 

Алгоритм порівняння на основі інтегральних оцінок [152, 253, 254] 

передбачає обчислення різниці інтегралів від кривих, утворених 

залежностями вмісту комірки пам'яті від її адреси. 
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Суть алгоритму полягає в наступному: 

– обчислюється інтеграл від кривої, що задається ІО при одиничному 

кроці інтегрування: 

 

1 j

j

f m ,       (1.6) 

 

де jm  – значення j-го елемента ІО; 

– обчислюється інтеграл від кривої, що задається поточною 

послідовністю з вихідного масиву при одиничному кроці інтегрування: 

 

2 j

j

f n ,       (1.7) 

 

де jn  – значення j-го елемента аналізованої послідовності; 

– обчислюється різниця: 

 

2 1f f f   .      (1.8) 

 

– проводиться зсув у вихідному масиві на одну адресу вправо і 

процедура повторюється до тих пір, поки не буде проаналізовано весь 

вихідний масив; 

– будується залежність різниці інтегралів від величини зсуву. 

За різницею інтегралів можна робити висновок про ступінь 

відповідності ІО підрядку вихідного масиву. Чим ближче до нуля ця різниця, 

тим більше ІО схожий на підрядок вихідного масиву. 

Наведені вище алгоритми мають свої переваги і недоліки. В загальному 

випадку можна сказати, що дані методи мають достатню швидкодію. 

Алгоритм різницевих порівнянь є найшвидшим алгоритмом. Алгоритми 

порівняння на основі інтегральних оцінок і кореляційної функції мають 
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досить широкий спектр пошуку та підходять не тільки для пошуку 

інформації, що має точний збіг з еталоном, а й для пошуку інформації, що 

схожа в різній мірі з еталонним об'єктом [110].  

В цілому, запропоновані алгоритми поступаються за ефективністю 

використання пам'яті популярному методу сигнатурного аналізу на основі 

контрольних сум, однак вони дозволяють істотно розширити спектр 

вирішуваних завдань. Проведений вище аналіз свідчить про те, що тематика 

досліджень, присвячених ідентифікації вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі, є актуальною. 

 

1.3 Аналіз структури інформаційного простору закладу вищої 

освіти 

 

Діяльність закладів вищої освіти (ЗВО) супроводжується суттєвими 

матеріальними, інформаційними, людськими та грошовими потоками, що 

неминуче призводить до необхідності вирішення задачі з їх управління. Все 

частіше ЗВО розглядається з точки зору ефективного управління, а 

впровадження автоматизованих інформаційних аналітико-пошукових або 

рекомендаційних систем стає невід'ємною частиною менеджменту ЗВО. 

Питаннями формування інформаційного освітнього простору закладів 

вищої освіти присвячені роботи таких науковців, як Anderson T., Chen X., 

Cheng G., Dron J., Xie H., Zou D., Антопольський О.Б., Вишнівський В.В., 

Мурадова В.Х., Омаров М.А., Осадчий В.В., Сторчак К.П.  

Інформаційний простір, в рамках якого формуються корпоративні 

знання закладу вищої освіти – це сукупність (рис. 1.1) [16, 49, 108, 247]: 

– інформаційних ресурсів різної спрямованості, які рухаються від 

джерела до споживача даних. Інформаційні ресурси ЗВО – це множина 

даних, представлених у вигляді документів, понять, методик, що беруть 

участь в інформаційному обміні з використанням інформаційних технологій 

(ІТ) [58];  
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Рис .1.1. Схема елементів інформаційного простору 

 

– організаційної структури, що забезпечує функціонування ІП. В 

рамках організаційної структури можна виділити дійові особи і систему 

адміністративного керівництва. Дійові особи – це співробітники, які 

виконують інформаційні операції та можуть виступати в якості джерел, 

обробників і споживачів даних і знань. До інформаційних операцій дійових 

осіб ІП віднесемо: створення, збір, зберігання, обробку, пошук, поширення, 

аналіз даних і прийняття оперативних управлінських рішень. Система 

адміністративного керівництва – це набір операцій і організаційних заходів, 

що проводяться з метою підвищення ефективності функціонування 

університету і отримання об'єктивних даних щодо фактичних показників 

стану установи в цілому; 

– середовища інформаційної взаємодії, що включає ІТ і програмно-

технічні засоби. Одним із способів реалізації середовища інформаційної 

взаємодії є застосування ІС [33, 77, 180].  

Розробка і впровадження ІС дозволяє істотно скоротити інформаційні 

операції дійових осіб ІП і виконувати автоматизовану обробку даних в 

режимі «запит-відповідь» [4-7, 77, 161]. Формування ЄІП ЗВО дозволяє [16, 

151, 167, 224]: 

– об'єднати інформаційні системи підрозділів; 
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– уникнути надмірності даних при зборі первинної інформації; 

– позбутися дублювання операцій обробки даних; 

– поліпшити обмін інформацією в цілому; 

– подолати проблеми взаємодії розподілених джерел інформації; 

– забезпечити доступ споживачів знань до інформаційних ресурсів 

ЗВО; 

– підвищити ефективність управління інформаційними ресурсами і 

знаннями в цілому. 

Проведемо аналіз функцій управління інформаційними ресурсами в 

рамках системи адміністративного керівництва [50]. Загальна схема 

структури ІП ЗВО представлена на рисунку 1.2 [19]. Інформаційні ресурси 

ЗВО створюються під час виконання [70, 143, 182]: 

 

 

Рис. 1.2. Загальна схема структури інформаційного простору ЗВО 

 

– навчальної роботи, яка включає в себе організацію процесу навчання 

студентів відповідно до встановлених документів, таких як: освітньо-

професійні програми, навчальні плани тощо; 
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– методичної роботи, яка є основним джерелом інформаційного 

забезпечення процесу підготовки кваліфікованих фахівців (розробка 

навчальних і робочих програм дисциплін (силабусів), конспектів лекцій, 

методичних вказівок для виконання всіх видів робіт, комплекти тестових і 

екзаменаційних завдань для проведення поточного та підсумкового 

контролю знань). Поширення навчальних матеріалів і їх використання в 

процесі навчання можна розглядати як особливий вид трансферу знань [15, 

16, 184]. Де, під «постачальником знань» будемо розуміти будь-якого 

викладача, який розробляє навчальні посібники, а до споживачів знань 

віднесемо студентів, які отримують знання за обраною спеціальністю; 

– наукової роботи, результатами якої є створення наукових статей, тез 

та доповідей на конференціях, монографій, патентів, дисертаційних робіт, 

звітів з бюджетних і позабюджетних науково-дослідних робіт, винаходів, 

інновацій, наукових розробок. Особливим видом наукової роботи є 

створення інформаційно-навчальної літератури: підручників і навчальних 

посібників. Трансфер знань, отриманих в ході виконання наукової роботи, 

може бути ефективним засобом розвитку економіки країни в цілому. 

Необхідно зауважити, що в розвинених країнах саме університетам 

відводиться ключова роль економічних двигунів в процесах створення нових 

знань і їх передачі в неакадемічний сектор. 

На рисунку 1.3 представлено схему ІП ЗВО [16, 19]. Результати 

науково-методичної роботи кожного викладача утворюють узагальнені 

показники діяльності ЗВО, які впливають на [18, 20, 135, 166, 215]: 

– загальнодержавний рейтинг ЗВО; 

– конкурентоспроможність ЗВО на ринку освітніх послуг; 

– успішність проведення акредитацій і ліцензування освітньо-

професійних програм та ЗВО в цілому. 

Підвищення ефективності управління ІП ЗВО можна досягти, 

автоматизувавши процеси управління, запровадивши АСУ адміністративного 
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контролю і системи дистанційного навчання (СДН). Їх застосування може 

забезпечити наступний позитивний ефект [73, 115, 160, 258]: 

– скорочення часу і трудовитрат обробки інформації; 

– підвищення якості управління за рахунок більш оперативного і 

повного використання накопиченої бази даних (БД); 

– визначення і ефективне використання комплексних показників в 

системі адміністративного керівництва, що призведе до поліпшення 

інформаційного забезпечення оперативного управління; 

– як результат – побудова ЄІП ЗВО, що дозволяє реалізувати 

електронний збір, зберігання, обробку і генерацію даних для процесу 

прийняття ефективних управлінських рішень; 

– підвищення достовірності інформації, на основі якої приймаються 

рішення і мінімізація помилок введення даних. 

 

 
Рис. 1.3. Схема інформаційного простору ЗВО 
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Відповідно до видів інформаційних ресурсів і виділених типів 

інформаційних робіт, визначимо і охарактеризуємо дві групи АСУ, 

покликаних поліпшити управління інформаційними ресурсами ЗВО: ІС, що 

підвищують ефективність інформаційно-освітнього простору та ІС 

оптимізації інформаційних процесів системи адміністративного керівництва. 

 

1.4 Аналіз систем дистанційного навчання 

 

На сьогоднішній день, не існує єдиного визначення терміну 

«дистанційна освіта». Характерними рисами дистанційної освіти (ДО) є 

(рис. 1.4) [176, 177]:  

 

 

Рис. 1.4. Характерні риси дистанційної освіти 

 

– гнучкість: учні, студенти, слухачі, що одержують ДО, в основному не 

відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у 

зручному місці; 
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– модульність: в основу програми ДО покладається модульний 

принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему ПрО, 

що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну 

програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам; 

– паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною 

діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від 

виробництва або іншого виду діяльності; 

– велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел 

навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, 

спілкування за допомогою телекомунікаційного зв'язку студентів між собою 

та з викладачами; 

– економічність: ефективне використання навчальних площ та 

технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, 

використання і розвиток комп'ютерного моделювання повинні призвести до 

зниження витрат на підготовку фахівців; 

– технологічність: використання в навчальному процесі нових 

досягнень ІТ, які сприяють входженню людини у світовий ІП; 

– соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти незалежно від 

місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу; 

– інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальних 

закладах іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни та надавати 

освітні послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за 

кордоном; 

– нова роль викладача: ДО розширює і оновлює роль викладача, робить 

його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний 

процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати 

творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій; 

– позитивний вплив на студента (учня, слухача): підвищення творчого 

та інтелектуального потенціалу людини, що одержує ДО, за рахунок 

самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних 
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та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати 

відповідальні рішення. 

Згідно статті 49 «Форми здобуття освіти в закладах вищої освіти» 

Закону України «Про вищу освіту», дистанційна форма здобуття освіти – це 

індивідуалізований процес здобуття освіти, що відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього 

процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на основі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [176, 

177, 219]. Згідно «Положення про дистанційне навчання», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 під 

дистанційним навчанням (ДН) розуміється індивідуалізований процес 

набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, 

який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один 

від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, 

яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій [210, 211]. 

В Україні перші кроки у розвитку ДО були зроблені ще наприкінці 90-х 

років, а в країнах Євросоюзу дана реформа була введена значно раніше [25, 

250, 257]. 

У зв’язку з розповсюдженням вірусу Covid-19 увага до дистанційного 

навчання значно зросла. Пандемія призвела до суттєвих змін у сфері освіти 

протягом 2020 року в усьому світі [74, 82, 112]. Переважна більшість країн 

принаймні на деякий час закрили всі заклади освіти, а в решті країн навчання 

зупинилося в окремих районах [127, 136, 147]. За даними ЮНЕСКО, на 

квітень 2020 року всі заклади освіти було закрито у 191 країні світу [155]. 

В Україні питаннями розвитку дистанційної освіти займалися 

Адамова І.З., Анісімов О.М., Головачук Т.І., Грицук Ю.В., Кравець С.Г., 

Самолюк Н.М., Кремень В.Г. [186, 188-190]. Проблеми, з якими стикається 

сучасне ДН, є актуальними і широко обговорюються в усьому світі. Багато 

що з успіхів і невдач використання ДН пов'язують з системою управління 
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навчанням, його організацією і наявністю мотивації в освітньому середовищі 

[13, 88, 109, 222]. Предметами наукових досліджень в сфері ДН є [16]: 

– моделі та форми ДН, де зачіпаються питання організації СДН, 

способи управління процесом навчання [22, 45, 122, 158, 198, 237, 244], 

педагогічні аспекти створення індивідуально-орієнтованих підходів до 

навчання в рамках встановлених навчальних планів і програм дисциплін; 

– реалізація ефективних форм і представлень електронних матеріалів 

лекцій, практичних занять [66, 78, 159, 185, 171, 194] – особлива увага 

приділяється розробці і впровадженню віртуальних лабораторій для 

отримання практичних навичок студентами інженерних і технічних 

спеціальностей, з можливістю проведення експериментів, технологічних 

дослідів, моделювання складних технологічних процесів і систем; 

– інформаційні технології, які використовуються для програмної 

реалізації СДН [12, 123, 174, 208, 225], де зачіпаються питання ефективного 

їх адміністрування, оптимального зберігання навчальних матеріалів, способів 

прискорення обробки інформації в базах даних і знань, використовуваних 

при зберіганні навчальних матеріалів, створення нових форматів зберігання 

даних великих обсягів; 

– інноваційні методи представлення навчальних матеріалів, 

використання мультимедіа, відео-конференцій, чатів, інтерактивної 

підтримки процесу навчання [22, 67, 105, 241]; 

– способи і форми реалізації оцінки отриманих знань – як з боку самого 

студента, так і з боку керівника освітнього процесу [24, 64, 111, 131, 149];  

– розглядаються питання необхідності дискретного або постійного 

контролю за процесом набуття знань; 

– оцінка якості СДН. Критерії оцінки якості систем були згруповані в 

кілька категорій, які дозволяють дати оцінку ефективності системи з боку 

всіх учасників процесу навчання, враховуючи рівень набутих знань, загальну 

задоволеність при ДН, необхідний час для опрацювання інформації в 

порівнянні з традиційним навчанням. 
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Стрімкий розвиток ІТ дозволяє використовувати комп'ютери не тільки 

для обробки, зберігання або переміщення інформаційних ресурсів, але і як 

засіб організації освітнього середовища [192]. Системи навчання, що 

використовують ІТ і надають навчальні матеріали через Інтернет, отримали 

назву e-Learning System. СДН – це система, створена засобами інформаційних 

та електронних технологій, мета функціонування якої – надання освітніх 

послуг на відстані [22]. СДН повинна забезпечувати [14, 59, 72, 173, 252]:  

– самостійну роботу з електронними матеріалами, з використанням 

персонального комп'ютера, ноутбука, планшета, мобільного телефона тощо;  

– отримання консультацій, порад, оцінок у віддаленого (територіально) 

експерта (викладача);  

– своєчасну цілодобову доставку електронних навчальних матеріалів;  

– формування та підвищення інформаційної культури у всіх викладачів 

та студентів і оволодіння ними сучасними ІТ;  

– освоєння і популяризацію інноваційних педагогічних технологій та 

передача їх викладачам;  

– можливість у будь-який час і в будь-якому місці отримати знання;  

– доступність вищої освіти особам з особливостями психо-фізичного 

розвитку.  

З одного боку СДН повинна дозволити викладачам створювати 

електронну версію навчальних матеріалів, поширювати її через мережу 

Інтернет та отримувати дані щодо досягнень студентів, з іншого боку 

студентам повинна надаватися можливість отримувати самоосвіту в будь-

який зручний для них момент часу, що є особливо цінним для заочної форми 

навчання [85, 192, 193, 214, 217].  

До переваг створення СДН можна віднести наступні аспекти, які 

дозволяють [31, 46, 54, 104, 175, 239]: 

– надати доступ до електронної версії навчальних посібників, 

створених на кафедрі за циклам дисциплін; 
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– забезпечити можливість додавання, редагування, видалення 

навчальних посібників і їх авторів; 

– надати інструментарій створення електронних тестів для оцінювання 

отриманих знань студентів з можливістю налаштування параметрів 

тестування; 

– отримати статистичні дані щодо активності студентів та кількості 

звернень до теоретичного матеріалу, результати проходження тренувальних і 

результуючих тестів; 

– надати засіб дистанційного навчання з доброзичливим, інтуїтивно 

зрозумілим інтерфейсом, створеним з використанням принципів уніфікації та 

стандартизації; 

– забезпечити функціонування блоків навчання за електронними 

навчальними матеріалами, блоків самоконтролю, блоків перевірки знань. 

Незважаючи на перелічені переваги використання СДН на етапі її 

експлуатації був виявлений ряд проблем, а саме [25, 52, 56, 59, 148, 163, 206, 

207]: 

– безмотиваційність середовища. Для функціонування СДН на 

початковій стадії необхідні істотні трудомісткі дії викладача зі створення 

електронної версії навчальних матеріалів і розміщення їх в системі. При 

цьому робота викладача в рамках СДН не оплачувалася і не заохочувалася, 

що призводило до низької швидкості наповнення системи контентом; 

– відсутність нормативно-правової основи. Дії викладача в рамках СДН 

є ініціативними, тому що відповідний пункт методичної роботи, який можна 

було вказати при формуванні індивідуального плану викладача, відсутній. Як 

результат, відсутньою є можливість контролю процесу наповнення 

контентом електронних курсів СДН; 

– проблема авторських прав. Відсутність чинної законодавчої бази, що 

забезпечує захист авторських прав, призводить до небажання викладачів 

викладати у відкритий доступ розроблені методичні та навчальні матеріали; 
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– низький рівень самостійності студентів, не готовність студентів до 

самоосвіти засобами ДН; 

– складність в отриманні практичних навичок і умінь. Не зважаючи на 

можливість поширення теоретичних навчальних матеріалів і можливість 

проведення тестування за результатами їх вивчення, модуль набуття 

практичних навичок і умінь залишився без реалізації.  

Перехід до використання СДН дозволить [25, 51, 181, 209, 246, 256]:  

– надати розподілений доступ до електронних версій навчально-

методичного забезпечення дисциплін, створеного викладачами за циклами 

дисциплін за заданою формою навчання, рівня вищої освіти та семестру. 

Розподілений доступ повинен реалізовуватись на основі введення ролей для 

користувачів із розмежуванням їх доступу до даних. Неавторизовані 

користувачі отримують права з найменшими функціональними 

можливостями СДН. В свою чергу, працівники університетського центру 

моніторингу якості вищої освіти отримують найширші права 

адміністрування системи; 

– оптимізувати структуризацію подання даних із забезпеченням 

можливості додавання, редагування, видалення навчально-методичного 

забезпечення дисциплін з урахування навчальних планів спеціальностей та 

організаційної структури ЗВО; 

– надати інструментарій створення електронних тестів для оцінювання 

отриманих знань студентів (самоконтроль та оцінювальний контроль) з 

можливістю налагодження параметрів тестування та збереження даних; 

– отримати викладачам статистичні дані відносно активності студентів, 

кількості звернень до теоретичного матеріалу та матеріалів практичної 

спрямованості, результатів оцінювальних тестів та проведення 

самоконтролю. 

Крім того, необхідно зазначити переваги використання СДН як для 

студентів, так і для викладачів.  

Переваги для студентів наступні [156, 204, 251]: 
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– де завгодно та коли завгодно. Забезпечення своєчасного та 

цілодобового доступу до електронних навчальних матеріалів; 

– налаштування та персоналізація відповідно до унікальних потреб 

студента. Отримання інформаційної підтримки від системи у вигляді 

консультацій, порад, підказок і еталонних рішень. Отримання теоретичних 

знань, практичних навичок та вмінь, а також проведення самоконтролю 

отриманих знань; 

– самостійний темп. Студенти мають можливість встановити власний 

ритм навчання та обсяг отриманих знань, що призводить до підвищення 

рівня інтелектуального потенціалу за рахунок самоорганізації навчання. Крім 

того, СДН забезпечує доступність навчання для людей з особливостями 

психофізичного розвитку; 

– підвищення рівня задоволеності навчанням. СДН надає агреговані та 

узагальнені знання в заданій галузі, звільняючи студентів від необхідності 

витрачати значний час для пошуку інформації. 

Переваги для викладачів наступні [29, 76, 168, 216, 249]: 

– створення, редагування та організоване поширення електронної версії 

навчальних матеріалів; 

– позитивний вплив на творчу активність, рівень ІТ-компетенцій та 

кваліфікацію викладача відповідно до інновацій та нововведень у сфері ІТ; 

– автоматизоване отримання статистичних даних відносно досягнення 

студентів, їх надійного накопичення та ведення електронного журналу 

викладача. 

Однак, при цьому необхідно буде приділити особливу увагу вирішенню 

проблем, пов'язаних із застосуванням ДН, а саме [44, 125, 194, 203]: 

– необхідність організації дієвого механізму захисту прав 

інтелектуальної власності; 

– необхідність ефективної реалізації програмних модулів для 

практичних занять, що є особливо важливим для спеціальностей з 

практичною та технічною направленістю; 
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– визначення місця та ролі СДН в рамках традиційного очного та 

заочного навчання; 

– вирішення питань щодо інформаційного забезпечення СДН, 

визначення правил та вимог до її змісту, її інтеграція в систему 

адміністративних управлінь інформаційними ресурсами ЗВО. 

Незважаючи на глибину досліджень і на різноманітність наукових 

робіт, наступні завдання залишаються актуальними і потребують подальшого 

вирішення [37, 57, 75, 106, 112, 169, 205]:  

– розробка методів формального опису процесу розробки СДН; 

– аналіз вимог для програмної реалізації СДН; 

– розробка функціональних і об'єктних моделей ПрО щодо набуття 

знань засобами СДН [150]; 

– аналіз процесу імплементації СДН в сферу діяльності ЗВО України; 

– роль та місце ІТ при формуванні ІП ЗВО; 

– розробка СДН як невід'ємної частини трансферу знань сучасного ЗВО 

[15-17, 184]. 

Ринок інформаційних технологій в сфері надання освітніх послуг 

представлений багатьма безкоштовними навчальними платформами, серед 

яких найвідомішими є: Moodle, Sakai, ATutor, Claroline, Dokeos, ILIAS, LAMS, 

OpenACS. Розглянемо їх функціональні і технічні характеристики та 

встановимо ряд суттєвих критеріїв якості [15, 17, 35, 37]. 

1. Moodle – це навчальна платформа, яка призначена для об’єднання 

студентів та викладачів в єдину інтегровану систему, що вільно 

розповсюджується за ліцензією GNU (General Public License), як веб-додаток 

та надає можливість створювати сайти для on-line-навчання [68, 69]. 

Функціональні можливості платформи Moodle [55, 232]:  

– забезпечує роботу з базами даних MySQL, MSSQL, Oracle, 

PostgreSQL, Interbase, Foxpro, Access, ADO, Sybase та ODBC;  

– просто встановлюється на будь-яку РНР-платформу (Linux, Windows, 

Unix, MacOS); 
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– має вбудований редактор, який дозволяє викладачу створювати web-

сторінки дисциплін, не володіючи мовою гіпертекстової розмітки HTML; 

– підтримує функцію колективного редагування текстів; 

– має широкі можливості для обміну файлами різних форматів, 

розсилки пошти, форуму та чату, on-line опитувань та дискусій; 

– має можливість зберігати повну та достовірну інформацію про роботу 

студентів: їх активність, відвідуваність, оцінки, коментарі, повідомлення в 

чатах та форумах; 

– інтерфейс платформи дає можливість роботи людям з різним рівнем 

підготовки в галузі інформаційних технологій та різними фізичними 

можливостями. 

2. Sakai – це безкоштовний продукт з повністю відкритим вихідним 

кодом, який займає провідні позиції серед систем підтримки освіти [234]. 

Найбільші і найавторитетніші заклади вищої освіти світу обирають його за 

низьку вартість використання, надійність і можливість тонкого налаштування 

системи під їх конкретні вимоги. Серед ЗВО, що використовують Sakai, 

можна назвати Стенфордський університет, Єльський університет, 

Каліфорнійський університет в Берклі, університети Оксфорда та 

Кембриджа. Можливості платформи Sakai [153]:  

– має високий ступінь захисту (заснований на технології Java); 

– складається з окремих модулів, необхідний набір яких обирається 

кожним студентом самостійно; 

– розповсюджує навчальні матеріали в локальній мережі навчального 

закладу або через Інтернет); 

– має внутрішній інструмент, який дозволяє проводити on-line лекції 

або семінари з можливістю супроводу показом презентації; 

– має синхронізовані з календарем інструменти, які дозволяють 

видавати та приймати завдання в певні часові інтервали; 

– забезпечує роботу з базами даних MySQL та Oracle; 

– підтримка РНР-платформ (Linux, Windows, Unix, MacOS). 
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3. ATutor – це вільно поширювана web-орієнтована система управління 

навчальним контентом, яка розроблена з урахуванням ідей доступності й 

адаптованості [255]. Викладачі можуть швидко збирати, структурувати зміст 

навчального матеріалу для проведення занять on-line. Можливості 

платформи Atutor [235]:  

– забезпечує роботу з базами даних MySQL; 

– підтримка РНР-платформ (Linux, Windows, Unix, MacOS); 

– дає можливість адміністраторам керувати курсами (навігація, пошук, 

засоби комунікації), даними користувачів (їх права) та загальними 

параметрами системи (використання додаткових модулів, розробка власних 

шаблонів інтерфейсу); 

– дає можливість студентам редагувати свої персональні дані, 

переглядати курси, проходити тестування та опитування, брати активну 

участь у спілкуванні (чат, форум, конференції, електронна пошта, коментарі), 

завантажувати та обмінюватися файлами; 

– дає можливість викладачам створювати курси та визначати права 

доступу до них, завантажувати у різних форматах навчальні матеріали, 

створювати та керувати тестами. 

4. Claroline LMS (Classroom Online Learning Management System) – це 

платформа для електронного навчання (eLearning) та електронної діяльності 

(eWorking) з відкритим кодом, яка дозволяє викладачам створювати 

ефективні on-line-курси та керувати процесом навчання і спільними діями 

через мережу [154]. За допомогою Claroline можна створювати, редагувати та 

управляти всіма навчальними матеріалами. Також наявна функція 

розмежування доступу, система контролю досягнень студентів та модуль 

авторизації. Можливості платформи Claroline [228]:  

– забезпечує роботу з базами даних MySQL з функцією розмежування 

прав доступу;  

– підтримка РНР-платформ (Linux, Windows, Unix, MacOS); 

– дозволяє викладачам створювати ефективні on-line-курси; 
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– дозволяє керувати процесом навчання і спільними діями через 

мережу Інтернет; 

– дозволяє створювати навчальні матеріали в різноманітних форматах 

(текст, PDF, HTML, відео), редагувати та управляти ними; 

– має можливість перегляду статистики активності користувачів; 

– наявність системи контролю активності та прогресу навчання 

студентів. 

5. Dokeos – це платформа побудови сайтів електронного навчання, яка 

заснована на гілці Claroline LMS та є клоном вільно поширюваного 

програмного продукту, розробленого деякими членами первісної команди 

розробників Claroline LMS, які задумали змінити орієнтацію додатку [229]. 

Зараз Dokeos буде потрібен скоріше організаціям, ніж закладам вищої освіти, 

тому що більше орієнтований на професійну клієнтуру, наприклад, на 

персонал підприємства. Dokeos безкоштовний і залишиться таким надалі, 

оскільки ліцензія Claroline LMS (GNU/GPL) визначає, що гілки підпадають 

під ту ж ліцензію. Функціональні та апаратні характеристики Dokeos [229]: 

– забезпечує роботу з базами даних MySQL; 

– підтримує РНР-платформи (Linux, Windows, Unix, MacOS); 

– дозволяє імпортувати офісні документи (Word, PowerPoint, Excel); 

– дозволяє створювати веб-сторінки за допомогою шаблонів; 

– дозволяє вести облік та контроль успішності студентів; 

– дозволяє створювати on-line-курси; 

– дає можливість створювати відеоконференції. 

6. ILIAS (Integriertes Lern Informations und Arbeitskooperations System) – 

це вільна система управління навчанням [230]. Система особливо поширена у 

ЗВО Німеччини. Відповідає стандарту SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model – «модель спільного використання розповсюдженого 

контенту») – збірка специфікацій та стандартів, яка розроблена для системи 

електронного навчання [15, 17]. Програмне забезпечення публікується під 
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ліцензією GNU і може працювати на будь-якому сервері, який підтримує 

PHP та MySQL. Можливості платформи ILIAS [230]:  

– має велику кількість інструментів для спілкування (чати, форуми, 

блоги тощо); 

– має свою внутрішню систему для обміну повідомленнями; 

– має можливість об’єднувати користувачів в групи; 

– має можливість формувати on-line-курси у вигляді HTML-файлів; 

– має конструктор тестів, який підтримує різні типи питань. 

7. LAMS (Learning Activity Management System) – це система управління 

послідовністю навчальних дій, яка надає викладачам візуальні засоби для 

розробки структури навчального процесу з можливістю задавати 

послідовність видів навчальної діяльності. LAMS надає викладачу інтуїтивно 

зрозумілий інтерфейс для створення освітнього контенту, який може містити 

різні індивідуальні завдання, завдання для групової роботи та фронтальну 

роботу з групою учнів. Можливості платформи LAMS [231]:  

– забезпечує роботу з базами даних MySQL; 

– підтримка РНР-платформ (Windows та MacOS); 

– має високий ступінь захисту (заснована на технології Java). 

8. OpenACS (Open Architecture Community System) – це система для 

розробки масштабованих освітніх ресурсів, яка є основою для багатьох 

компаній та ЗВО, що займаються використанням технологій електронного 

навчання [233]. 

Але при всьому при цьому, ДН має ряд проблем і недоліків, наприклад 

таких як [17, 191]: 

– відсутність постійного зворотного зв'язку з викладачем; 

– проблема контролю якості навчання; 

– утруднений доступ до бібліотечних фондів; 

– уривчастість навчального процесу; 

– недостатня кількість практичних занять; 

– необхідна наявність самодисципліни в учня; 
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– обмеженість дешевого та швидкого виходу в Інтернет; 

– відсутність можливості викласти в усній формі свої знання; 

– самостійне вивчення лекцій може привести до труднощів в розумінні. 

Для вирішення перерахованих проблем при дистанційному навчанні, 

необхідно створити і розвинути єдиний інформаційний простір системи 

дистанційного навчання на основі інформаційних технологій та мультимедіа.  

 

1.5 Організація системи дистанційного навчання у вигляді єдиного 

інформаційного простору 

 

В якості одного з можливих способів подолання труднощів традиційної 

освіти може бути запропоновано створення і застосування єдиного 

інформаційного освітнього простору [167, 227, 238]. 

Наукового визначення поняття «єдиний інформаційний простір» досі 

не запропоновано, хоча, досить часто дане словосполучення зустрічається в 

різних змістових інтерпретаціях. Поняття «інформаційний простір» 

застосовується надзвичайно широко, але його зміст як наукового визначення 

поки не досить розроблений. 

Автор роботи [212] розглядає ІП як територію, яка «охоплена» 

інформацією, інфраструктурою, інформаційними ресурсами, а також в 

межах, якої всі суб'єкти мають рівні можливості для аналізу, передачі, та 

інших можливих маніпуляцій з інформацією та даними в будь-якій точці 

цього простору [164, 197, 221, 224, 246]. Подібні визначення, інформаційного 

простору, є у [151, 183, 199-201, 216] та інших сучасних дослідників. 

ДН – це взаємодія викладача та студентів між собою на відстані, що 

відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, 

методи, організаційні форми, засоби навчання) та реалізовується 

специфічними засобами Інтернет-технологій або іншими засобами, які 

передбачають інтерактивність [12, 25, 81, 114, 141]. Для СДН ЄІП можна 

характеризувати наступними параметрами [12, 120, 133, 139]: 
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– види інформаційних ресурсів, якими можуть обмінюватися об'єкти 

системи (текстова, графічна, аудіо та відео інформація); 

– кількість ІО, які взаємодіють в СДН; 

– територія, на якій розташовані ІО, охоплені ЄІП (весь світ, країна, 

регіон, район, місто); 

– правила організації обміну інформаційними ресурсами між ІО (обмін 

типу «клієнт-сервер», «точка-точка»); 

– швидкість обміну інформаційними ресурсами між ІО; 

– типи каналів обміну інформаційними ресурсами між ІО (провідний, 

оптоволоконний, супутниковий канал). 

Використання СДН у вигляді ЄІП дозволить [25]:  

– ефективно створювати різні навчальні електронні курси; 

– вбудовувати мультимедійні інтерактивні дані (аудіо та відео вміст) до 

курсів; 

– створити єдиний центр розміщення електронних версій навчальних 

матеріалів з можливістю поширювати навчальні матеріали та пересилати їх 

вміст в різних форматах; 

– відстежувати доступ до курсів, активність студентів, їх переходи за 

гіперпосиланнями на сторінці, викачані файли, результати пройдених тестів і 

їх рейтингові оцінки; 

– створювати віртуальні класні кімнати або відеоконференції, відео та 

аудіо чати; 

– створювати електронне портфоліо – упорядкований грамотно 

оформлений набір досягнень викладача; 

– використовувати дані електронного порталу під час підготовки до 

акредитації окремих освітніх програм та ЗВО в цілому. 

В роботі [199] враховані особливості архітектури ЄІП з метою 

підключення існуючих джерел даних, які необхідні для спільного 

використання. Для проектування архітектури створюваної системи 

пропонується сервіс-орієнтований підхід, що полягає в поділі системи на 
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компоненти (сервіси). Цей підхід описує модель доступу до даних на основі 

ролей, яка є основою для визначення політики безпеки. 

В роботах [25, 52, 201] запропоновано рішення, що дозволяють 

забезпечити взаємодію між компонентами АСУ та розглядаються 

особливості архітектури ЄІП з метою об'єднання існуючих джерел даних, 

необхідних для спільного використання при управлінні складними 

технологічними процесами.  

 

1.6 Концепція створення єдиного інформаційного простору закладу 

вищої освіти 

 

Стрімкий розвиток ІТ дозволяє використовувати комп'ютери не тільки 

для обробки, зберігання або переміщення інформаційних ресурсів, але і в 

якості середовища взаємодії людей. Стійка тенденція збільшення частки 

студентів, які поєднують навчання з трудовою діяльністю, супроводжується 

розвитком і широким використанням ДО. Засобами створення СДН є 

інформаційно-комунікаційні технології та мультимедіа [84, 103].  

Однак, реалізація інформаційних веб-порталів, навчальних систем, 

інформаційних СДН в Україні носить фрагментарний і недосконалий 

характер. Не існує єдиного внутрішньодержавного інформаційного 

освітнього простору, не кажучи вже про використання досвіду і знань ЗВО 

інших країн у рамках процесу зближення і гармонізації системи вищої освіти 

країн Європи. Хоча інформаційний освітній простір міг би 

використовуватися як механізм ДО.  

Використання традиційних методів навчання у вищій освіті не завжди 

дозволяє досягти необхідного рівня якості підготовки фахівців [92, 113, 144, 

218]. Неможливість повною мірою врахувати індивідуальні особливості 

студентів, складність в організації активної роботи студентів та своєчасного 

контролю результатів процесу освіти відносяться до істотних недоліків 

традиційних методів навчання. 
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В якості одного з можливих способів подолання труднощів традиційної 

освіти може бути запропоновано створення і застосування єдиного 

інформаційного освітнього простору.  

Під єдиним інформаційним освітнім простором будемо розуміти 

інтеграцію освітніх веб-порталів ЗВО всієї України. В ідеальному випадку 

використання освітніх веб-порталів в якості віртуального інструментарію 

освіти створить умови для [83, 116, 200, 248]: 

– отримання знань без відриву від місця проживання та в процесі 

виробничої діяльності; 

– широкого доступу до національних і світових інформаційних 

ресурсів; 

– організації процесу самоосвіти найбільш ефективним чином і 

отримання для цього всіх необхідних ресурсів і засобів; 

– істотного розширення кола людей, для яких доступні всі види 

освітніх ресурсів без вікових обмежень. 

Висока ефективність використання інформаційного освітнього 

простору може бути досягнута за рахунок реалізації функцій двох видів: 

змістовної і формальної.  

Змістовна функція повинна забезпечити досягнення мети навчання, а 

саме [79, 98, 162]: 

– отримання теоретичних знань з обраної дисципліни за обраною 

спеціальністю; 

– практичне освоєння запропонованого матеріалу; 

– здійснення самоконтролю студентами; 

– проведення координованого контролю отриманих знань студентів з 

боку викладача. 

Формальна функція повинна гарантувати ефективну організацію 

дистанційної освітньої діяльності з можливістю [86, 91]: 

– впровадження мультимедійних, комунікаційних та інноваційних 

технологій, методів і підходів навчання; 
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– розширення мережевих кордонів інформаційного освітнього 

простору за рахунок залучення нових закладів освіти, педагогічного 

персоналу, зацікавлених підприємств-роботодавців тощо; 

– розширення інформаційного ресурсу освітніх веб-порталів шляхом 

додавання нових спеціальностей, нормативних навчальних планів, нових 

дисциплін вільного вибору студентів, додавання методичних матеріалів, 

контрольних запитань, тестових завдань тощо. 

Освітній процес в Україні регламентується навчальним планом з 

виділенням нормативних дисциплін та дисциплін вільного вибору студентів. 

На основі навчального плану з урахуванням виділених аудиторних годин і 

годин самостійної підготовки кожен викладач розробляє робочу програму 

дисципліни (силабус). При цьому враховується, що дисципліна може бути 

розділена на змістовні модулі, в яких вказуються теми лекційного матеріалу і 

практичних (лабораторних, семінарських) занять. Кожен такий модуль 

закінчується проведенням модульного контролю, за результатами якого 

можна роботи висновки про якість отриманих студентом знань. 

Інструментарії ДО повинні відповідати існуючому регламенту освіти. На 

рисунку 1.5 представлено концепцію створення єдиного інформаційного 

освітнього простору України [21, 177]. 

У кожному ЗВО реалізується освітній веб-портал, який інтегрується до 

загального інформаційного освітнього простору України. Під освітнім веб-

порталом будемо розуміти веб-сайт, який надає користувачеві різні 

інтерактивні сервіси з метою отримання нових знань [35, 39-41, 44]. 

В основу отримання нових знань закладається метод навчання, який 

задає спосіб пояснення теоретичного матеріалу, вид постановки практичних 

завдань, схему процесу контролю отриманих знань. Також метод навчання 

описує організаційну форму навчання: індивідуальну або групову. 

Структурна навігація навчальним блоком веб-порталу може бути 

представлена у вигляді багаторівневого користувацького меню (рис. 1.6) [21].  
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Рис. 1.5. Концепція створення єдиного інформаційного освітнього простору 

України 

 

Щоб розпочати процес навчання, студенту необхідно авторизуватися, 

вибрати рівень вищої освіти, спеціальність та освітньо-професійну програму. 

В межах обраної освітньо-професійної програми йому надається можливість 

ознайомитися з навчальним планом та робочими програмами (силабусами) 

кожної дисципліни. Вибравши дисципліну, користувачеві пропонується 

ознайомитися зі списком всіх лекційних тем. За замовчуванням реалізується 

сценарій програмно-керованого навчання. Система відображає методику, 

спосіб і структуру подачі матеріалів в точності, як це було визначено 

викладачем згідно робочої програми. Методика навчання задається 

викладачем і визначає послідовність викладу навчального матеріалу, критерії 

відбору чергової порції інформації залежно від результатів навчання. Однак 
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студент може перейти в режим структурно-керуючого сценарію навчання і 

задавати послідовність досліджуваних тем самостійно. Така можливість 

надається тільки у випадку, коли студент успішно склав тест перевірки 

початкового рівня знань. Для кожної теми дисципліни передбачені блоки 

освоєння теоретичного матеріалу, отримання практичних навичок та 

перевірки якості отриманих знань. 

 

 

Рис. 1.6. Структура освітнього веб-порталу 

 

Розглянемо докладніше процес освоєння теоретичного матеріалу. 

Рівень його відображення – предметно-змістовний, тут основна увага 

приділяється розкриттю змісту навчального матеріалу. Для дисциплін 

практичної спрямованості подача теоретичного матеріалу виходить за межі 

описового оповідання і містить пояснення, закономірності розвитку і 

функціонування досліджуваних об'єктів. При відображенні теоретичного 

матеріалу основна увага приділяється наданню й поясненням нового 

навчального матеріалу, вивченню понять, опису їх властивостей і відношень, 

розгорнутому і узагальненому опису процесів, поданню даних про кількісні 

та якісні характеристики об'єктів і процесів. Згідно даної концепції 

пропонується наступний метод отримання теоретичних знань [128, 240]: 
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– освоєння текстового теоретичного матеріалу; 

– використання посилань на опис кожного визначення чи поняття з 

лекційної теми; 

– застосування мультимедійної підтримки лекційного матеріалу у 

вигляді відеолекцій, виведення голосових інструкцій тощо; 

– створення списку визначень або понять, які заслуговують особливої 

уваги в освоєнні; 

– формування відповідей на контрольні запитання кожної теми 

матеріалу; 

– для дисциплін, метою вивчення яких є засвоєння мови 

програмування, передбачається застосування модуля для перевірки 

опанування синтаксису мови програмування. У модулі реалізовано два 

режими: за заданим ключовим словом мови програмування дати відповідь 

щодо його значення і навпаки; 

– вивчення правильної відповіді і опрацювання посилань з 

теоретичного матеріалу при наданні неправильної відповіді на контрольне 

запитання з теми. 

Для освоєння будь-якого теоретичного матеріалу з ним необхідно 

виконати низку розумових дій. При розробці блоку навчання реалізується 

функція індивідуалізації освітньої діяльності, яка полягає в наявності 

альтернативи отримання теоретичних знань, а саме [83, 116]:  

– читання текстового навчального матеріалу; 

– перегляд відеолекцій; 

– використання режиму енциклопедії та автоматичне отримання 

визначень вибраного терміну чи поняття; 

– використання голосового супроводу навчання; 

– формування власного тезауруса з найбільш важливих аспектів 

дисципліни; 

– формування відповідей на контрольні запитання з теми. 
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Недостатній рівень якості ДО найчастіше залежить від способів 

організації процесу спілкування. При побудові діалогу з використанням 

освітнього порталу враховуються психологічні принципи взаємодії студента 

із системою. Для того, щоб уникнути зайвої уваги, яка може викликати 

почуття протесту в студента, визначено оптимальний рівень супровідної 

допомоги. При цьому враховується, що надмірна частота зовнішнього 

діалогу порушує внутрішній діалог студента. З іншого боку, реалізація 

підказок і допомоги системи є достатньою для того, щоб у студента не 

виникало почуття безпорадності. У студента залишається можливість 

відмовитися від запропонованої підказки. 

При організації процесу освоєння теоретичного матеріалу метадіалог 

зведено до мінімуму. Для цього перед початком освоєння теоретичного 

матеріалу студенту видається опис теми, анотація до неї і мета її освоєння. 

Після отримання позитивної відповіді щодо готовності освоєння 

теоретичного матеріалу діалог з боку веб-порталу не ініціюється, оскільки 

він може порушити розумовий процес студента. У момент завершення 

освоєння кожної теми діалог відновлюється і з'ясовує у студента, чи все йому 

було зрозуміло, і чи готовий він продовжити вивчення нового матеріалу.  

Для реалізації освітнього веб-порталу обґрунтовано доцільність 

застосування комбінованого типу ДО. З одного боку організовується 

інтерактивне навчання студентів без участі викладача, а з іншого – веб-

портал повинен містити функціональні модулі, які допомагають 

педагогічному персоналу здійснити координування і контроль за отриманням 

знань студентами [39-41]. Таким чином, передбачається використання двох 

профілів користувачів, що беруть участь в процесі навчання: профіль 

викладача і профіль студента. Створюючи свій профіль, викладач повинен 

[92, 128, 162]: 

– проаналізувати дані навчального плану освітньо-професійної 

програми. Навчальний план формує для кожної дисципліни систему понять 
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першого рівня, які є обов'язковими для висвітлення будь-яким викладачем у 

будь-якому ЗВО країни; 

– систематизувати і структурувати навчальний матеріал, вибрати 

форму його вивчення (лекція, практичне заняття тощо); 

– підготувати текстові, графічні, мультимедійні або анімаційні 

матеріали для використання у ДН; 

– створити робочу програму дисципліни (силабус) відповідно до 

навчального плану.  

Робоча програма дисципліни (силабус) формує для кожної дисципліни 

систему понять другого рівня. Необхідно відзначити, що результат створення 

робочої програми дисципліни (силабуса) багато в чому залежить від того, як 

викладач розуміє суть навчальної діяльності в межах дисципліни, її обсягу і 

напрямку. Оскільки в навчальному плані задаються лише основні тези 

дисципліни, робочі програми, створені різними викладачами, можуть істотно 

відрізнятися. Набір тем, вибір обсягу їх висвітлення впливає на глибину 

знань студента.  

До переваги використання освітнього веб-порталу можна віднести 

уніфікацію навчального матеріалу між навчальними планами ЗВО. Дії 

викладача при взаємодії з веб-порталом полягають у наступному [53, 82, 103, 

218, 259]: 

– визначення способів подачі навчального матеріалу в базу знань веб-

порталу (електронні навчальні посібники, інтерактивні тексти лекцій тощо); 

– створення схеми освітнього процесу, поділ дисципліни на модулі, 

визначення послідовності досліджуваних тем, структури та змісту 

контрольних запитань, основних термінів і понять; 

– заповнення бази знань (БЗ) порталу навчальними матеріалами. В 

якості освітнього ресурсу можуть використовуватися власні методичні 

розробки, існуючі БД і БЗ ПрО, зовнішні інформаційні ресурси [150]; 

– задання режиму навчання – індивідуальний або груповий. Для 

дисциплін колективної спрямованості (групова динаміка, проектний 
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практикум тощо) задається кількість командних груп, глобальна мета 

дисципліни і мета колективного навчання. Для кожної групи створюється 

свій профіль, який використовується для аналізу отриманих результатів. 

З боку освітнього порталу викладачеві надається можливість [79, 200, 

240, 248]: 

– отримати список профілів студентів, які вивчають задану дисципліну; 

– якщо для дисципліни заданий індивідуальний режим навчання, то 

кожен профіль студента містить інформацію про стартовий рівень його знань 

(якщо він пройшов тест), кількість і список вивчених тем, дату початку та час 

їх вивчення, результати відповідей на контрольні питання, точку звернення 

студента за віртуальною консультацією, результати модульного контролю, 

список рекомендованих тем для повторного вивчення, отриману кількість 

балів за 100 бальною системою ECTS; 

– якщо для дисципліни заданий груповий режим навчання, то 

результати видаються як за кожним профілем групи, так і за кожним 

профілем студента в групі; 

– побудови рейтингових списків студентів; 

– визначення теми з мінімальним рівнем якості навчання. Тоді 

викладачеві пропонується внести зміни в структуру навчальних матеріалів, 

доповнити їх інтерактивними засобами навчання або переглянути систему та 

критерії оцінювання знань; 

– поповнювати БЗ навчальних матеріалів; 

– вносити зміни у вже наявні навчальні матеріали. 

При взаємодії студента з веб-порталом передбачені наступні дії: 

– створити свій профіль; 

– визначити дисципліни для дистанційного вивчення; 

– ознайомитися зі структурою модулів і послідовністю досліджуваних 

тем. Якщо у студента є бажання створити свою власну послідовність 

досліджуваних тем, то йому пропонується пройти тест і визначити свій 

початковий рівень знань; 



81 

 

– перейти до вивчення теоретичного матеріалу; 

– перевірити рівень отриманих знань з теми, відповівши на контрольні 

запитання в кінці кожної теми; 

– пройти результуючий модульний тест. 

В число завдань, що стоять перед сучасними ЗВО, нарівні з освітньою 

діяльністю, входять і завдання реалізації та підтримки інформаційного 

освітнього простору. Тому, актуальним є питання створення єдиного 

інформаційного освітнього простору всіх ЗВО України з метою інтеграції їх 

освітніх веб-порталів.  

 

1.7 Постановка наукової проблеми та задач дослідження 

 

У роботах [183, 199, 212, 221, 227] розглядаються питання створення 

ЄІП для надання всім користувачам єдиного опису ІО. При цьому такі 

користувачі повинні сприймати один і той же ІО однаково, що є основною 

властивістю ЄІП. Тому, для формування ЄІП потрібна реалізація 

уніфікованого введення даних, зберігання даних в єдиних форматах і обмін 

інформацією між усіма ІО.  

У роботах [60-63, 65, 80, 100-102, 253] розглядаються питання 

ідентифікації ВО в ЄІП. Разом з тим, в цих роботах не в повній мірі 

враховується те, що вибір методів ідентифікації об'єктів повинен припускати 

можливість врахування низки невизначеностей, таких як, наприклад, 

відсутність з яких-небудь причин деяких значень ознак вхідного об'єкта. 

Підходи, описані в [94, 95, 99, 146, 183, 197], дозволяють ідентифікувати 

вхідний об'єкт тільки локально. З цього випливає, що при спробі 

ідентифікації цього ж об'єкта іншим локальним ІП не дасть такого ж 

результату. І, тому, одержувані з застосуванням цих методів рішення 

дозволяють ідентифікувати ВО, за умови використання лише одного ІП. 

Таким чином, на даний час в практиці і теорії формування та підтримки 

ІП загострилося протиріччя: для отримання інформаційних ознак об'єктів 
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використовуються різнорідні джерела даних, які характеризуються різним 

ступенем точності і різними форматами представлення самих даних. При 

цьому для організації СДН на основі формування ЄІП потрібна уніфікація 

даних, отриманих від гетерогенних джерел та реалізація механізму 

конвертації таких форматів. Виникає протиріччя між гетерогенним 

характером ознак об'єктів і вимогою уніфікованого представлення даних 

[134]. При цьому, один і той же об'єкт, параметри якого отримані від різних 

сенсорів, повинен ідентифікуватися однозначно. 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

методологічних основ організації системи дистанційного навчання на основі 

формування єдиного інформаційного простору. 

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищенні ефективності 

функціонування системи дистанційного навчання з використанням 

розроблених моделей та методів ідентифікації вхідних об'єктів на основі 

формування єдиного інформаційного простору. 

У відповідності до поставленої мети, для вирішення науково-

прикладної проблеми, в роботі сформульовано такі задачі: 

– провести аналіз формування інформаційного простору, механізмів 

ідентифікації та відновлення параметрів інформаційних об’єктів, а також 

процесів організації системи дистанційного навчання у вигляді єдиного 

інформаційного простору; 

– описати процес формування інформаційного простору, розміщення 

інформаційних об’єктів в ньому та їх взаємодію між собою; 

– розробити модель системи дистанційного навчання на основі єдиного 

інформаційного простору; 

– удосконалити метод відновлення відсутніх параметрів інформаційних 

об'єктів в умовах втрати зв'язку з даним об'єктом; 

– розробити метод ідентифікації вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі;  
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– розробити метод паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в 

інформаційних просторах; 

– розробити метод ідентифікації вхідного об’єкта на основі об'єднання 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір; 

– розробити методологію організації системи дистанційного навчання 

на основі оцінки ефективності ідентифікації вхідного об'єкта; 

– виконати експериментальну оцінку отриманих теоретичних 

результатів шляхом математичного моделювання та проаналізувати 

ефективність і час пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі 

використовується математичний апарат теорії множин, об’єктно-

орієнтований аналіз, онтологічний підхід, теорія системного аналізу, синтез 

організаційного управління, нотації UML, IDEF0, BPMN для проектування 

інформаційних технологій у системах дистанційного навчання. Основні 

положення і теоретичні оцінки підтверджено аналізом результатів 

моделювання процесів ідентифікації інформаційних об'єктів в єдиному 

інформаційному просторі та дослідженням отриманих експериментальних 

даних. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проаналізовано процеси формування єдиного інформаційного 

простору. Показано, що для його формування потрібна уніфікація даних, що 

отримані від гетерогенних джерел, та реалізація механізму конвертації їх 

форматів. Визначено головну властивість єдиного інформаційного простору 

– всі користувачі повинні сприймати один і той же інформаційний об'єкт 

однаково. Тобто, єдиний інформаційний простір являє собою комплекс 

засобів, що підтримують єдність представлення, обробки та інтерпретації 

інформації про інформаційні об'єкти і його створення покликане забезпечити 

доступ до загальної інформації без обмеження місця і часу. 
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Проаналізовано механізми ідентифікації та відновлення параметрів 

інформаційних об’єктів в єдиному інформаційному просторі, засновані на 

класифікації об'єктів на основі покрокового аналізу ознак в інформаційному 

просторі. Однак одержувані із застосуванням цих методів рішення 

дозволяють ідентифікувати вхідний об'єкт, за умови використання лише 

одного інформаційного простору. 

Систематизація результатів наведених досліджень дозволяє вважати, 

що розглянуті підходи і методи до вирішення проблеми ідентифікації 

вхідного об'єкта спираються на формалізацію і аналіз його ознак, а також на 

подальший пошук вхідного об'єкта в єдиному інформаційному просторі на 

локальному рівні. 

Класифіковано інформаційні ресурси сучасного закладу вищої освіти 

та виділено джерела і типи інформаційних операцій з їх створення. Описано 

складові інформаційного простору закладу вищої освіти, що формуються із 

сукупності інформаційних ресурсів, організаційної структури та середовища 

інформаційної взаємодії. Виділено негативні фактори, що впливають на 

успішне функціонування та розвиток інформаційного простору закладу 

вищої освіти, а також визначено шляхи їх мінімізації. Запропоновано 

проводити автоматизацію функцій управління закладом вищої освіти в двох 

напрямках: освітній процес і система адміністративного керівництва 

інформаційними ресурсами. 

Вивчено законодавчі засади, що регулюють дистанційну освіту в 

Україні, а також предмети сучасних наукових досліджень у цій сфері. 

Виконано огляд можливостей систем дистанційного навчання та виділено 

переваги та недоліки їх використання як для студентів, так і для викладачів. 

Визначено актуальні завдання у сфері дистанційної освіти, які потребують 

вирішення для формування ефективного інформаційного простору закладу 

вищої освіти. 

Виконано аналіз безкоштовних навчальних платформ для 

дистанційного навчання, таких як Moodle, Sakai, ATutor, Claroline, Dokeos, 
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ILIAS, LAMS, OpenACS. Розглянуто їх функціональні та технічні 

характеристики і встановлено ряд суттєвих критеріїв якості. 

Розглянуто організацію системи дистанційного навчання у вигляді 

єдиного інформаційного простору, що дозволить ефективно створювати різні 

навчальні електронні курси, вбудовувати мультимедійні інтерактивні дані до 

курсів, створити єдиний центр розміщення електронних версій навчальних 

матеріалів з можливістю поширювати навчальні матеріали та пересилати їх 

вміст в різних форматах, відстежувати доступ до курсів, створювати 

віртуальні класні кімнати або відеоконференції, використовувати дані 

електронного порталу в ході підготовки до акредитації окремих освітніх 

програм та закладу вищої освіти в цілому. 

Розглянуто концепцію створення єдиного інформаційного освітнього 

простору України у вигляді мережі веб-порталів закладів вищої освіти. 

Сформовано та описано концепцію реалізації єдиного інформаційного 

освітнього простору. Розроблено уніфіковану структуру веб-порталу, як 

складову інформаційного освітнього простору.  

На підставі проведеного аналізу існуючих методів ідентифікації та 

відновлення параметрів інформаційних об’єктів виявлено протиріччя між 

необхідністю уніфікації даних, отриманих від гетерогенних джерел, та 

реалізації механізму конвертації таких форматів і можливостями існуючих 

методів ідентифікації вхідних об’єктів в інформаційному просторі. На даний 

час велика кількість наукових робіт присвячена принципам організації і 

побудови єдиного інформаційного простору. В них багато уваги приділено 

завданню ідентифікації вхідних об’єктів. Проте, в цих роботах не в повній 

мірі відображені питання реалізації уніфікованого введення даних, їх 

зберігання в єдиних форматах і відновлення відсутніх параметрів 

інформаційних об’єктів за рахунок обміну інформацією між ними. Виходячи 

з цього, сформульована в дисертації науково-прикладна проблема є 

актуальною.  
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА 

ОСНОВІ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 

2.1 Розробка онтологічної моделі системи дистанційного навчання 

 

Розглянемо методи і засоби систематизації об'єктів освітньої діяльності 

у ЗВО. Основою такої систематизації є словник змістів керуючої інформації. 

Він будується інтелектуальною системою на підставі онтологічної моделі 

навчального процесу. Тому, центральне місце в системі займають онтології. 

Вони надають концептуальну модель задач і ПрО, визначають реалізацію 

бізнес-логіки системи. Навчальний процес, його структура і бізнес-процеси 

описуються в термінах пов'язаних знань. 

Онтологія є специфікацією концептуалізації ПрО. Це формальне і 

декларативне представлення, яке включає словник понять і відповідні їм 

терміни ПрО, а також логічні вирази, які описують множину відношень між 

поняттями. Для опису відношень в онтологіях використовуються різні 

формальні моделі та мови, що існують в штучному інтелекті – предикати, 

продукції, фрейми, семантичні мережі тощо. Термін «онтологія» є синонімом 

представлення знань.  

Формально онтологія визначається як трійка множин [119]: 

 

, ,О T R F ,      (2.1) 

 

де T – множина термінів (концептів, понять) предметної області, яку 

представляє онтологія O;  

R – множина відношень між термінами заданої ПрО;  

F – множина функцій інтерпретації (аксіоматизації), заданих на 

термінах і / або відношеннях онтології O. 
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Методи об'єктного моделювання та формування навчального контенту 

дозволяють використовувати онтологічне представлення знань у вигляді 

комплексу термінів (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Онтологічне представлення знань у вигляді комплексу термінів 

 

Термін є засобом організації знань і реалізує абстрактну ідею або 

поняття. Різноманітність методів представлення термінів забезпечується 

зміною імені терміну (набір символів) і варіацією його представлення. 

Розвинений термін включає опис його структури, можливості розвитку 

(творчий потенціал), асоціативні зв'язки з іншими термінами, методологію 

навчання та самостійного вивчення змісту зазначеного терміну. 

Труднощі адекватного опису взаємозалежності та взаємодії 

комплексних структур області навчання і проблеми термінологічної 

плутанини, викликаної особливостями мови опису задач в конкретній ПрО, 

істотно полегшуються при використанні зазначеного підходу. Як наслідок, 

потрібна тематична, термінологічна та структурна систематизація даних. 

Також в рамках багатьох навчальних процесів існують проблеми 

роз'єднаності дисциплін. Розвиток інтернет-технологій забезпечує реалізацію 
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зазначеного підходу при використанні сучасних засобів організації і 

використання навчальних матеріалів. 

В рамках стандартного підходу описати всі аспекти освітньої 

діяльності досить складно. Певною мірою можна вирішити проблему 

якісного опису всіх структурних одиниць процесу навчання шляхом 

використання відповідного тезауруса – особливого різновиду словника, в 

якому вказані семантичні відношення між лексичними одиницями. На 

відміну від тлумачного словника, тезаурус дозволяє виявити сенс не тільки за 

допомогою визначення, а й за допомогою співвіднесення слова з іншими 

поняттями, завдяки чому може використовуватися в системах штучного 

інтелекту [196, 245]. 

Структура тезауруса може бути вибудувана на основі семантичних 

мереж, які відображають семантику ПрО у вигляді понять і відношень і є 

одним з найбільш зручних способів представлення знань. У семантичній 

мережі роль вершин виконують поняття БЗ, а зв'язки описують 

відношеннями між поняттями [53, 118, 124, 259] (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Семантична мережа об'єктів освітньої діяльності 



89 

 

Опис об'єкта за представленою схемою, на жаль, не дозволяє в повній 

мірі представити його властивості. Існує необхідність управляти 

виробництвом, розповсюдженням, обробкою і використанням структури 

опису складних об'єктів в аналізованій ПрО СДН. Одним з варіантів 

вирішення цього завдання є побудова онтології. 

Розглянемо основні тенденції та перспективи використання онтологій 

для інформаційної підтримки процесу ДН. Онтологія визначає терміни ПрО, 

дає їх тлумачення, містить твердження, які обмежують зміст цих термінів. 

Вони використовуються для фіксування знань про будь-яку сферу інтересів і 

визначають поняття або концепції, які стосуються обраної ПрО, а також 

задають відношення між цими термінами. 

Як правило, процес розробки онтологій («Ontology Engineering») 

включає в себе ряд кроків. В першу чергу визначаються терміни домену і 

відношення між ними, потім відбувається визначення термінів самого 

домену. Наступний крок – це організація термінів в ієрархію і визначення 

атрибутів і властивостей класів (підклас – суперклас), накладення обмежень 

на їх значення. Потім відбувається визначення індивідів або екземплярів і 

надання значень атрибутам і властивостями. 

Розробка онтологій є циклічним процесом і завжди починається з 

обробки елементарних наборів понять даної ПрО та опису того, як ці поняття 

співвідносяться одне з одним. Структура онтології, як правило, складається з 

двох частин: найменування важливих понять та інформація або знання про це 

поняття. 

Процес формування онтології полягає в тому, що маючи опис деяких 

понять, можна їх узгоджено фіксувати у вигляді об'єктів засобами побудови 

онтології. Крім цього, в процесі проектування онтології задаються 

властивості, які не є поняттями, але дозволяють формувати зв'язки об'єктів. 

Метою є задання мережевої структури об'єктів ПрО СДН засобами визначень 

і властивостей. Можлива перевірка спроектованої онтології за допомогою 

спеціального інструменту (reasoner). 
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СДН розглянемо в якості єдиного об'єкту – ІП або як набір пов'язаних 

його частин – ІО. Однією з головних ознак ІП є його впорядкованість, тобто 

елементи та зв'язки між ними є структурованими. Ступінь вираженості такої 

впорядкованості може бути різною. Впорядкованими є дані представлені у 

вигляді реляційних або нереляційних БД згідно визначеної моделі даних. До 

невпорядкованих відносяться дані з текстових файлів, які можуть бути 

структурованими згідно файлової класифікації [53, 259]. 

Представимо інформаційний простір СДН у вигляді множини 

інформаційних об'єктів, які розділимо на підмножини впорядкованих, 

невпорядкованих і слабовпорядкованих інформаційних об'єктів: 

 

ord dord pordIO IO IO IO   ,     (2.2) 

 

де IO – множина інформаційних об'єктів інформаційного простору 

СДН;  

ordIO  – підмножина впорядкованих інформаційних об'єктів;  

dordIO  – підмножина невпорядкованих інформаційних об'єктів;  

pordIO  – підмножина слабовпорядкованих інформаційних об'єктів. 

Представимо підмножину впорядкованих інформаційних об'єктів 

інформаційного простору СДН у вигляді діаграми «сутність-зв’язок». При 

цьому інформаційні об'єкти будемо розглядати як сутності, а відношення між 

ними – як зв’язки. Модель впорядкованого інформаційного простору 

представимо у вигляді: 

 

{ , }ordIO ENT REL ,     (2.3) 

 

де ENT  – множина сутностей інформаційного простору; 

REL  – множина відношень між сутностями. 
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Сутності у впорядкованому інформаційному просторі представимо у 

вигляді: 

 

{ , , }i k nkENT name ATR ATR ,     (2.4) 

 

де name  – назва сутності; 

nk kATR ATR ATR   – множина атрибутів сутності, що складається з 

підмножини неключових атрибутів 
nkATR  і підмножини ключових атрибутів 

kATR . 

Слабовпорядковані інформаційні об'єкти містять в собі впорядковану 

та невпорядковану складові. При цьому впорядкована складова може бути 

представлена у вигляді наведеному вище, а невпорядкована складова – у 

вигляді набору термінів онтології СДН: 

 

pord ordIO IO T  ,      (2.5) 

 

де 
ordIO  – впорядкована складова інформаційного простору; 

T  – множина термінів онтології предметної області із (2.1). 

В свою чергу невпорядковані інформаційні об'єкти представляються 

лише набором термінів онтології ПрО. Ці терміни можуть бути виділені з 

тезаурусу онтологічної моделі ПрО.  

Представимо тезаурус у вигляді множини структурованих пар термінів 

і їх описів на основі (2.1): 

 

 ( , ) , 1,..i iVoc term desc i N  ,     (2.6) 

 

де iterm T  – термін ПрО із множини термінів онтології T ; 

idesc F  – опис терміну ПрО із множини функцій інтерпретації 

онтології F . 
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З використанням (2.6) сформуємо класифікатор інформаційного 

простору для ідентифікації невпорядкованих інформаційних об'єктів. Тобто, 

інформаційний об'єкт представимо у вигляді вектору термінів: 

 

 1 2, ,..., nR term term term .     (2.7) 

 

Наведений механізм класифікації не дозволяє однозначно 

ідентифікувати інформаційний об'єкт, а лише дозволяє знайти групу 

відповідних об'єктів.  

Для роботи з онтологією доступний апарат дескриптивної логіки. 

Дескриптивні логіки – сімейство мов представлення знань, які дозволяють 

описувати поняття ПрО у формалізованому вигляді. Запис формальною 

мовою дозволяє виконувати однозначний опис онтологій, а також дозволяє 

доводити їх узгодженість і обробляти різні запити до них. Такі докази 

гарантують перевірку коректності складання онтології і дозволяють 

виконувати докази над набором онтологій в плані узгодженості двох і більше 

онтологій. 

Дескриптивні логіки поєднують в собі, з одного боку, багаті 

виражальні можливості, а з іншого – обчислювальні властивості, такі як 

можливість розв'язання і відносно невисока обчислювальна складність 

основних логічних проблем, що робить можливим їх застосування на 

практиці. Сімейство дескриптивних логік є загальним класом логік, 

спеціально спроектованих для моделювання онтологій. Вони є мовою 

вираження тверджень про факти або тверджень про те, що є істинним. 

Створення онтологій з використанням теорії дескриптивних логік має 

на увазі застосування формалізмів для представлення знань. Відмінними 

рисами таких формалізмів є: 

– формальна семантика; 

– декларативний характер опису; 
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– знання про те, що формалізм є вирішуваним фрагментом логіки 

першого порядку; 

– наявність ефективних алгоритмів логічного виведення. 

Терміни дескриптивних логік є інструментом для запису знань про 

описувану ПрО, які поділяються на загальні знання про поняття і їх 

взаємозв'язки і знання про індивідуальні об'єкти, їх властивості та зв'язки з 

іншими об'єктами. 

Відповідно до цього поділу, знання, що записуються за допомогою 

мови дескриптивних логік поділяються на набір термінологічних аксіом 

(TBox) і набір тверджень про індивідів (ABox). Компонент TBox вводить 

термінологію або, іншими словами, словник ПрО, в той час як компонент 

ABox містить твердження про іменовані представники (екземпляри) термінів 

у визначеннях словника. 

На основі дескриптивних логік була розроблена мова Web-онтологій 

OWL, що є однією з основних складових частин семантичного Web. Мова 

OWL є розвитком технології RDF на базі XML і на базі форматів інтернет-

технологій дозволяє об'єднати специфічні форми і формати представлень 

об'єктів і процесів в таких ПрО як представлення знань, обробка природно-

мовної інформації, прийняття рішень, експертні системи тощо. 

Базовою структурною одиницею RDF є триплет «Суб’єкт – Об’єкт – 

Предикат», що називається RDF-графом. У якості вершин виступають 

суб’єкти і об’єкти, в якості дуг – предикати. З математичної точки зору 

триплет являє собою екземпляр елементу деякого бінарного відношення. 

Мова логіки предикатів першого порядку має ємнісний і акуратний вигляд, 

якщо уявити, що таблиці є предикатами.  

Візуальні методи проектування онтологій сприяють швидшому і більш 

повному розумінню структури знань ПрО, що є особливо цінним для 

дослідників, які опановують нову ПрО. Таким засобом створення онтологій 

може служити редактор Protеgе 5.5.0. Фрагмент створеної онтології СДН 

представлений на рисунку 2.3. 
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В якості мови представлення онтології використовується синтаксис 

RDF / XML для максимальної сумісності з іншими додатками. Основними 

компонентами онтології є класи – owl: Class. Головним є обов'язковий клас 

owl: Thing, що представляє множину всіх можливих об'єктів будь-якої 

онтології, всі інші класи є підкласами даного класу. У розглянутій ПрО СДН 

згідно побудованої таксономії виділено шість рівноправних класів: «Освітні 

програми», «Навчально-методичне забезпечення», «Організаційна 

структура», «Організація навчального процесу», «Науково-педагогічні 

працівники» та «Студенти». 

 

 

Рис. 2.3. Фрагмент онтології системи дистанційного навчання, що 

реалізований в Protеgе 5.5.0 

 

Розглянемо методи застосування онтологічного підходу для управління 

ЗВО, як суб'єктами господарської діяльності. Інформація є основним 

ресурсом ЗВО, яка дозволяє вибудовувати його цілі і завдання, координувати 

діяльність всіх підрозділів, вживати своєчасні правильні обґрунтовані 

рішення для досягнення єдиних стратегічних завдань розвитку. Застосування 

сучасних розвинених ІТ надає можливість своєчасного надання 

інформаційних ресурсів та збору інформації про навчальний процес. На 

основі такої розвинутої інформаційної інфраструктури не забезпечуються 
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ефективні комунікації між суб'єктами системи в процесі вироблення та 

прийняття управлінських рішень, тобто не підтримується взаємозв'язок 

функцій організаційного управління (планування, організації та контролю). 

Найбільш ефективним шляхом автоматизації управління ЗВО є 

створення ЄІП. Вирішення цієї проблеми зводиться до побудови єдиної 

автоматизованої інформаційної системи ЗВО. Тому, важливим завданням 

ЗВО є впровадження ІТ не тільки в освітній процес, а й в систему управління 

ЗВО в цілому.  

Розглянемо застосування онтологічного підходу до створення ЄІП 

ЗВО. Для цього представимо процеси діяльності ЗВО засобами онтологічної 

моделі [2, 8, 12, 28].  

У складі ЗВО функціонують певний перелік інститутів, факультетів, 

кафедр, коледжів, технікумів. Організаційна структура ЗВО представлена на 

рисунку 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Онтологічна модель «Організаційна структура ЗВО» 

 

Навчання у ЗВО проводиться за Болонською кредитно-модульною 

системою, яка передбачає 2 семестри, в кожному з яких по 2 модуля. 

Організація навчального процесу представлена на рисунку 2.5. 
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Рис. 2.5. Онтологічна модель «Організація навчального процесу» 

 

Студенти отримують освіту за переліком спеціальностей та освітніх 

програм за очною і заочною формами навчання. Освітні програми за рівнями 

вищої освіти представлені на рисунку 2.6. 

 

 

Рис. 2.6. Онтологічна модель «Освітні програми» 
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Ієрархія студентського контингенту, вибудувана таким чином, щоб 

вона була найбільш зрозумілою і простою у сприйнятті (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Онтологічна модель «Студенти» 

 

Навчально-методичну роботу в ЗВО здійснюють кафедри, на яких 

працюють професори, доценти, старші викладачі тощо. Інформація про 

педагогічний склад ЗВО може бути представлена як на рисунку 2.8. 

 

 

Рис. 2.8. Онтологічна модель «Науково-педагогічні працівники» 
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Із такої багатовимірної моделі може бути складений звичайний 

плоский звіт. По стовпчиках і рядках звіту розташовані категорії (грані 

моделі), а в комірках – показники. Прикладом може служити наукова 

діяльність ЗВО, яка включає в себе такі процеси: 

– проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 

– проведення та участь у наукових конференціях, форумах, виставках; 

– оформлення та публікація результатів наукових досліджень у вигляді 

відео звітів, монографій, статей, тез доповідей. 

Для автоматизованого контролю належного рівня інформаційного 

забезпечення підготовки фахівців, навчально-методичне забезпечення 

дисциплін було також структуроване з використанням моделі, наведеної на 

рисунку 2.9.  

 

 

Рис. 2.9. Онтологічна модель «Навчально-методичне забезпечення» 

 

На ній освітні компоненти представлені так, щоб давати пояснення про 

те, які видання мають відношення до того чи іншого блоку навчального 

плану. Ідентифікація СДН дозволяє виділити певні кластери в залежності від 

ролі та принципів використання цих систем у навчальному процесі ЗВО, а 

також здійснювати проектування СДН за необхідними ознаками (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Онтологічна модель «Системи дистанційного навчання» 

 

На особливу увагу заслуговує матеріально-технічне забезпечення 

підготовки фахівців, з урахуванням норм і якісних показників. Для підтримки 

автоматизованого відстеження поточного стану апаратного забезпечення 

ЗВО застосовується модель, яка зображена на рисунку 2.11. 

 

 

Рис. 2.11. Онтологічна модель «Апаратне обладнання» 
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Моделі, наведені на рисунках 2.4-2.11 дозволяють відображати будь-

яку інформацію про організаційні, інформаційні, трудові ресурси в рамках 

завдань автоматизованого обліку, аналізу діяльності та контролю стану в 

рамках ПрО СДН. Наведені моделі мають властивості універсальності, 

масовості, адекватності і можуть бути застосовані для будь-якого ЗВО 

України.  

Застосування онтологічного підходу до створення єдиного 

інформаційного простору СДН навчання має свої переваги та недоліки.  

По-перше, онтологія дозволяє зібрати єдину, добре структуровану і 

прозору систему з дисциплін, курсів і циклів, що допомагає викладачам 

орієнтуватися при побудові нових і розвитку старих курсів, забезпечуючи 

тим самим реалізацію дидактичного принципу систематичності і 

послідовності навчання. Студентам же це дає можливість осмислити логіку і 

системність в змісті засвоюваних знань, а також мати принципово нове з 

точки зору своїх можливостей джерело інформації.  

По-друге, сформована онтологія дозволяє засобами логічних запитів 

одержувати нові знання в зазначеній галузі. Результатом використання 

наведеного методу можуть бути структури ПрО, оформлені у вигляді нових 

об'єктів, отримані в наслідок візуального аналізу або у якості результатів 

виконання семантичних запитів.  

По-третє, онтологію можна використовувати для пошуку і формування 

навчальних ресурсів. На даний момент для пошуку інформації 

використовуються спеціалізовані пошукові сервери: пошукові системи, 

тематичні Інтернет-каталоги, системи мета-пошуку тощо. Не дивлячись на 

істотні зрушення в області машинної інтерпретації та реалізації пошукових 

запитів, основною проблемою при зверненні до Інтернету є або порожній 

список, або пошук вручну необхідних даних у величезному обсязі знайдених 

записів. 

Причиною зазначеного ефекту є неефективна робота пошукових 

систем, які не враховують семантику запитів, так як основним методом 
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пошуку є використання технології індексації словникового складу джерел 

при повній відсутності засобів аналізу сенсу представленої в них інформації. 

Релевантна модель оцінки відповідності змісту досліджуваного об’єкта 

пошуковому запиту в багатьох випадках не справляється з вирішенням задачі 

розпізнавання і пошуку омонімів (граматичних, і, особливо, лексичних), 

синонімів і багатозначних слів. Це обумовлено тим, що в основу релевантної 

моделі пошуку закладений лінгвістичний підхід і ряд оціночних синтетичних 

критеріїв, наприклад, положення слів на сторінці, які не можуть бути 

розпізнані без розуміння сенсу пошукового запиту. 

 

2.2 Формальне представлення єдиного інформаційного простору 

закладу вищої освіти 

 

Розглянемо систему функціонування єдиного інформаційного простору 

(Unified Information Space System) закладу вищої освіти, яка задається 

кортежем множин: 

 

, , , , , , ,UISS SOS SOEP SEP SS SSPW SEMS SDLT SH  , (2.8) 

 

де SOS  – множина «Організаційна структура» (Set of Organizational 

Structure), куди відносяться основні структурні підрозділи закладу вищої 

освіти, такі як інститути, факультети, кафедри; 

SOEP  – множина «Організація навчального процесу» (Set Organization 

of the Educational Process), яка включає в себе навчальний рік, семестр, 

модуль, місяць, тиждень, день; 

SEP  – множина «Освітні програми» (Set of Educational Programs), яка 

складається з галузей знань, спеціальностей, рівнів вищої освіти, освітньо-

професійних програм;  

SS  – множина «Студенти» (Set of Students), яка включає в себе форму 

навчання, курс, групу, набір особистих даних; 
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SSPW  – множина «Науково-педагогічні працівники» (Set of Scientific 

and Pedagogical Workers), яка складається з посади, наукового ступеня, 

вченого звання, набору особистих даних; 

SEMS  – множина «Навчально-методичне забезпечення» (Set of 

Educational and Methodical Support), яка включає в себе види компонент 

освітньо-професійних програм, складові освітньо-професійних програм, 

освітні компоненти освітньо-професійних програм, типи навчально-

методичного забезпечення; 

SDLT  – множина «Системи дистанційного навчання» (Set of Distance 

Learning Systems), яка включає в себе технології дистанційного навчання; 

SH  – множина «Апаратне обладнання» (Set of Hardware), яка включає 

в себе апаратне обладнання для систем дистанційного навчання.  

Розглянемо більш детально кожну множину, як функцію кількох 

параметрів.  

Множину «Організаційна структура» (SOS) єдиного інформаційного 

простору позначимо як функцію від трьох параметрів та опишемо їх: 

 

( , , )SOS f soi sof sod ,     (2.9) 

 

де soi  – підмножина «Інститути» (Set of Іnstitutes), куди входять 

інститути закладу вищої освіти, а саме: 

 

1

n

i

i

soi ins


 ,     (2.10) 

 

де iins  – i -тий інститут закладу вищої освіти. 

sof  – підмножина «Факультети» (Set of Faculties), куди входять 

факультети інститутів закладу вищої освіти, а саме: 
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1

n

i

i

sof f


 ,      (2.11) 

 

де 
if  – i -тий факультет інституту. 

Для підмножин soi  і sof  множини SOS задамо обмежувальні умови: 

 

2( ),min minsoi sof  ,    (2.12) 

 

де minsoi  – визначається кількістю інститутів, але не менше двох, що є 

умовою створення інститутів в закладі вищої освіти; 

minsof  – визначається кількістю факультетів інституту закладу вищої 

освіти, але не менше двох, що є умовою створення факультетів в інституті.  

sod  – підмножина «Кафедри» (Set of Departments), куди входять 

кафедри факультетів закладу вищої освіти, а саме: 

 

1

n

i

i

sod d


 ,      (2.13) 

 

де id  – i -та кафедра факультету. 

Для підмножини sod  множини SOS задамо обмежувальну умову: 

3minsod  , де minsod  визначається кількістю кафедр факультету, але не менше 

трьох, що є умовою створення кафедр на факультеті згідно ст. 33 «Структура 

закладу вищої освіти» [176].  

Множину «Організація навчального процесу» (SOEP) єдиного 

інформаційного простору позначимо як функцію від шести параметрів та 

опишемо їх: 

 

( , , , , , )f say ssm sS md smn sOE wkP sdy    (2.14) 
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де say  – підмножина «Навчальний рік» (Set of Academic Year), куди 

входять навчальні роки, а саме: 

 

1

( / ( 1))
n

i i

i

say y y


  ,      (2.15) 

 

де 
iy  – i -тий календарний рік. 

ssm  – підмножина «Семестр» (Set of Semester), куди входять перший 

або другий семестри навчального року, а саме: 

 

1

n

i

i

ssm s


 ,      (2.16) 

 

де 
is  – i -тий семестр навчання, причому 1 8is  . Здобувачі 

бакалаврського рівня вищої освітнього навчають 8 семестрів, а здобувачі 

магістерського рівня – 3 або 4 семестри.  

smd  – підмножина «Модуль» (Set of Module), куди входять перший або 

другий модулі семестрів, а саме: 

 

2

1

modi

i

smd


 ,     (2.17) 

 

де modi  – i -тий модуль навчання. 

smn  – підмножина «Місяць» (Set of Month), куди входять місяці року, а 

саме: 

 

12

1

i

i

smn mon


 ,     (2.18) 
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де 
imon  – i -тий місяць календарного року, при чому слід враховувати, 

що навчальний рік розпочинається з 9 місяця та закінчується 6 місяцем 

наступного календарного року, а для професійних магістрів останній семестр 

закінчується 12 місяцем календарного року. 

swk  – підмножина «Тиждень» (Set of Week), куди входять тижні місяця, 

а саме: 

 

1

n

i

i

swk w


 ,     (2.19) 

 

де iw  – i -тий тиждень місяця календарного року, при чому слід 

враховувати, що в місяці може бути від 4 до 5 тижнів. Будемо вважати, що 

тиждень належить до місяця, якщо він розпочинається у ньому. 

sdy  – підмножина «День» (Set of Day), куди входять дні тижня, а саме: 

 

7

1

i

i

sdy day


 ,     (2.20) 

 

де iday  – i -тий день тижня. Як правило, навчання в закладах вищої 

освіти проходить за шестиденним графіком, але є випадки, коли навчаються і 

на сьомий день, наприклад для заочної форми навчання. 

Множину «Освітні програми» (SEP) єдиного інформаційного простору 

позначимо як функцію від чотирьох параметрів та опишемо їх: 

 

( , , , )f sfs sspSE slhe sP epp ,    (2.21) 

 

де sfs  – підмножина «Галузь знань» (Set of Field of Study), куди входять 

шифри та назви галузей знань, а саме: 
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29

1

i

i

sfs fs


 ,      (2.22) 

 

де 
ifs  – i -та галузь знань. Кількість галузей знань регламентується 

[220].  

ssp  – підмножина «Спеціальність» (Set of Specialty), куди входять 

шифри та назви спеціальностей, а саме: 

 

121

1

i

i

ssp sp


 ,     (2.23) 

 

де 
isp  – i -та спеціальність. Кількість спеціальностей регламентується 

[220].  

slhe  – підмножина «Рівень вищої освіти» (Set of Level of Higher 

Education), куди входять рівні вищої освіти, а саме: 

 

5

1

i

i

slhe le


 ,     (2.24) 

 

де ile  – i -тий рівень вищої освіти. Кількість рівнів вищої освіти 

регламентується [220].  

sepp  – підмножина «Освітньо-професійна програма» (Set of Educational 

and Professional Program), куди входять освітньо-професійні програми, а 

саме: 

 

1

n

i

i

sepp pp


 ,     (2.25) 
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де 
ipp  – i -та освітньо-професійна програма. Кількість освітньо-

професійних програм залежить від кількості рівнів вищої освіти та кількості 

спеціальностей, за якими здійснює підготовку заклад вищої освіти, як: 

 

sepp ssp slhe  .     (2.26) 

 

Множину «Студенти» (SS) єдиного інформаційного простору 

позначимо як функцію від чотирьох параметрів та опишемо їх: 

 

( , , , )f sfst scSS r sgr sns ,    (2.27) 

 

де sfst  – підмножина «Форма навчання» (Set of Form of Study), яка 

складається з форми навчання, а саме: 

 

5

1

i

i

sfst fst


 ,     (2.28) 

 

де ifst  – i -та форма навчання. Кількість форм навчання, за якими 

здійснює підготовку заклад вищої освіти: очна, заочна, вечірня, дуальна, 

екстернат. 

scr  – підмножина «Курс» (Set of Course), куди входять курси форм 

навчання, а саме: 

 

4

1

i

i

scr c


 ,      (2.29) 

 

де ic  – i -тий курс навчання. Кількість курсів, на яких навчаються 

студенти відрізняються залежно від рівня вищої освіти: бакалаври – 4 курси, 

бакалаври за скороченою програмою – 2 або 3 курси, магістри – 2 курси. 
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sgr  – підмножина «Група» (Set of Group), куди входять академічні 

групи, а саме: 

 

1

n

i

i

sgr g


 ,      (2.30) 

 

де 
ig  – i -та навчальна група. Кількість академічних груп залежить від 

кількості студентів в них та від рівня вищої освіти. Кількість студентів у 

групі регламентується закладом вищої освіти згідно [176].  

sns  – підмножина «ПІБ» (Set of Name Student), куди входять прізвища, 

імена та по-батькові студентів, а саме:  

 

1

n

i

i

sns ns


 ,     (2.31) 

 

де ins  – ПІБ i -го студента. 

Множину «Науково-педагогічні працівники» (SSPW) єдиного 

інформаційного простору позначимо як функцію від чотирьох параметрів та 

опишемо їх: 

 

( , , , )f spos sdSS g sas sPW nspw    (2.32) 

 

де spos  – підмножина «Посада» (Set of Position), яка складається з 

посад науково-педагогічних працівників, а саме: 

 

1

n

i

i

spos p


 ,     (2.33) 

 

де ip  – i -та посада науково-педагогічного працівника. 
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sdg  – підмножина «Науковий ступінь» (Set of Degree), яка складається 

з переліку наукових ступенів, а саме: 

 

2

1

i

i

sdg dg


 ,     (2.34) 

 

де 
idg  – i -тий науковий ступінь. Наукові ступені: кандидат наук (PHD) 

та доктор наук. 

sas  – підмножина «Вчене звання» (Set of Academic Status), яка 

складається з переліку вчених звань, а саме: 

 

2

1

i

i

sas as


 ,     (2.35) 

 

де ias  – i -те вчене звання. Перелік вчених звань регламентується 

згідно ст.54. «Вчені звання наукових і науково-педагогічних працівників» 

[176]: старший дослідник, доцент, професор. 

snspw  – підмножина «ПІБ» (Set of Name of Scientific and Pedagogical 

Workers), яка складається з прізвищ, імен та по-батькові науково-

педагогічних працівників, а саме: 

 

1

n

i

i

snspw nsp


 ,     (2.36) 

 

де insp  – ПІБ i -го науково-педагогічного працівника. 

Множину «Навчально-методичне забезпечення» (SEMS) єдиного 

інформаційного простору позначимо як функцію від чотирьох параметрів та 

опишемо їх: 
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), ,( ,SEMS scepp stceppf sec stems ,   (2.37) 

 

де scepp  – підмножина «Компонента освітньо-професійної програми» 

(Set of Component of the Educational and Professional Program), яка 

складається з видів компонент, а саме: 

 

1

n

i

i

scepp epp


 ,     (2.38) 

 

де iepp  – i -тий вид компоненту освітньо-професійної програми. 

stcepp  – підмножина «Складова» (Set of Type Component of the 

Educational and Professional Program), яка складається з типу складових 

освітньо-професійної програми, а саме: 

 

1

n

i

i

stcepp tepp teppo teppv


  ,   (2.39) 

 

де itepp  – i -тий тип складових освітньо-професійної програми; 

teppo  – обов’язкова складова освітньо-професійної програми; 

teppv  – вибіркова складова освітньо-професійної програми. 

sec  – підмножина «Освітня компонента» (Set of Educational 

Component), яка складається з набору дисциплін, практик, курсових робіт, а 

саме: 

 

1

sec
n

i

i

ec


 ,      (2.40) 

 

де iec  – i -та освітня компонента. 
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stems  – підмножина «Тип навчально-методичного забезпечення» (Set of 

Type of Educational and Methodical Support), яка складається з переліку 

нормативних, навчально-методичних та програмних матеріалів конкретного 

освітнього компонента, а саме: 

 

1

n

i

i

stems ms


 ,     (2.41) 

 

де ims  – i -тий тип навчально-методичного забезпечення. 

Множину «Системи дистанційного навчання» (SDLT) єдиного 

інформаційного простору позначимо як функцію від чотирьох параметрів та 

опишемо їх: 

 

), ,( ,SDLT smds stf cr smc sdls ,   (2.42) 

 

де smds  – підмножина «Спосіб поширення» (Set of Method of 

Distribution), яка складається з переліку способів поширення систем 

дистанційного навчання, а саме: 

 

1

n

i

i

smds md


 ,     (2.43) 

 

де imd  – i -тий спосіб поширення систем дистанційного навчання. 

stcr  – підмножина «Тип обчислювальних ресурсів» (Set of Type of 

Computing Resources), яка складається з типів обчислювальних ресурсів 

систем дистанційного навчання, а саме: 

 

1

n

i

i

stcr tr


 ,      (2.44) 
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де 
itr  – i -тий тип обчислювальних ресурсів СДН. 

smc  – підмножина «Спосіб комунікації» (Set of Method of 

Communication), яка складається зі способів комунікації в СДН, а саме: 

 

1

n

i

i

smc mc


 ,     (2.45) 

 

де 
imc  – i -тий спосіб комунікації в системі дистанційного навчання. 

sdls  – підмножина «Система дистанційного навчання» (Set of Distance 

Learning system), яка складається з переліку СДН, а саме: 

 

1

n

i

i

sdls dl


 ,     (2.46) 

 

де idl  – i -та система дистанційного навчання. 

Множину «Апаратне обладнання» (SH) єдиного інформаційного 

простору позначимо як функцію від чотирьох параметрів та опишемо їх: 

 

), , ,(SH ske st sf e em sce ,    (2.47) 

 

де ske  – підмножина «Вид обладнання» (Set of Kind of Equipment), яка 

складається з переліку видів обладнання, а саме: 

 

1

n

i

i

ske ke


 ,      (2.48) 

 

де ike  – i -тий вид обладнання. 

ste  – підмножина «Тип обладнання» (Set of Type of Equipment), яка 

складається з переліку типів обладнання, а саме: 
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1

n

i

i

ste te


 ,      (2.49) 

 

де 
ite  – i -тий тип обладнання. 

sem  – підмножина «Виробник обладнання» (Set of Equipment 

Manufacturer), яка складається з переліку виробників обладнання, а саме: 

 

1

n

i

i

sem em


 ,     (2.50) 

 

де iem  – i -тий виробник обладнання. 

sce  – підмножина «Характеристика обладнання» (Set of Characteristics 

of Equipment), яка складається з характеристик обладнання, а саме: 

 

1

n

i

i

sce ce


 ,      (2.51) 

 

де ice  – i -та характеристика обладнання. 

Тоді систему єдиного інформаційного простору (UISS) закладу вищої 

освіти, можна представити наступним чином: 
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.   (2.52) 
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Дана система дозволяє вирішити питання знаходження всіх 

компонентів системи дистанційного навчання на основі єдиного 

інформаційного простору закладу вищої освіти та побудувати модель 

системи дистанційного навчання, а також застосувати її у закладі вищої 

освіти з метою перевірки працездатності. 

 

2.3 Модель системи дистанційного навчання на основі єдиного 

інформаційного простору закладу вищої освіти 

 

Для детального опису моделі системи дистанційного навчання на 

основі єдиного інформаційного простору закладу вищої освіти будемо 

використовувати характеристики, які були наведені в підрозділі 2.2. 

Опишемо відношення підмножин для кожної множини системи 

дистанційного навчання.  

Для множини «Організаційна структура» SOS  закладу вищої освіти 

визначимо наступне співвідношення алгебри логіки: 

 

1 2 3d f f ins S S S      ,    (2.53) 

 

де: 
1 2S soi  ;  

2 2S sof  ;  

3 2S sod  . 

Відношення між студентом і множиною «Організаційна структура» 

закладу вищої освіти, в якому навчається студент, у предикативній формі 

приймає наступний вигляд:  

 

 1    ; ;T Навчається Кафедра Факультет Інститут . (2.54) 

 

Далі дане твердження можна представити наступним чином: 
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(( ( ) ( )) ( ) ( ))x D x F x F x INS x    ,   (2.55) 

 

де x  приймає значення: D  – бути студентом кафедри, F  – бути 

студентом факультету, INS  – бути студентом інституту. 

Для множини «Організація навчального процесу» SOEP  закладу вищої 

освіти визначимо наступне співвідношення алгебри логіки: 

 

4 5modday w w mon mon s s s y S S           ,      (2.56) 

 

де:
4 1S s  ;  

5 8S s  . 

Відношення між студентом і множиною «Організація навчального 

процесу» закладу вищої освіти, в якому навчається студент, у предикативній 

формі приймає наступний вигляд: 

 

2  

;

;

;

;

;
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.    (2.57) 

 

Далі дане твердження можна представити наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( ))

( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

x DAY x W x W x MON x

MON x S x MOD x S x S x Y x

    

    
,  (2.58) 

 

де x  приймає значення: DAY  – мати заняття в даний день тижня, W  – 

мати заняття в даний тиждень місяця, MON  – мати заняття в даний місяць 
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навчального року, MOD  – мати заняття в даному модулі семестру, S  – мати 

заняття в даному семестрі навчального року, Y  – мати заняття в даному 

навчальному році. 

Для множини «Освітні програми» SEP  закладу вищої освіти визначимо 

наступне співвідношення алгебри логіки: 

 

6pp le pp sp sp fs S      ,     (2.59) 

 

де: 
6S sepp ssp slhe   . 

Відношення між студентом і множиною «Освітні програми» закладу 

вищої освіти, в якому навчається студент, у предикативній формі приймає 

наступний вигляд: 

 

3  

_ ;
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_ ;
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Рівень вищої освіти
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 .  (2.60) 

 

Далі дане твердження можна представити наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))x PP x LE x PP x SP x SP x FS x      ,  (2.61) 

 

де x  приймає значення: PP  – навчатися на відповідній освітньо-

професійній програмі, LE  – навчатися на відповідному рівні вищої освіти, 

SP  – навчатися на відповідній спеціальності, FS  – навчатися на відповідній 

галузі знань. 

Для множини «Студенти» SS  закладу вищої освіти визначимо 

наступне співвідношення алгебри логіки: 

 

7 8ns g g c g fs S S       ,    (2.62) 
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де: 
7 5S g ns   ;  

8 30S g ns   . 

Відношення між студентом і множиною «Студенти» закладу вищої 

освіти, в якому навчається студент, у предикативній формі приймає 

наступний вигляд: 

 

4  

_ _ _ ;

;

;
  

_
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і

Навчаєтьс
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Прізвище Імя По батьков

Груп

Курс

н

я

Форма навчан я

 
 
 
 
 
 

   (2.63) 

 

Далі дане твердження можна представити наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))x NS x G x G x C x G x FST x      ,  (2.64) 

 

де x  приймає значення: NS  – особа з таким прізвищем, ім’ям та по-

батькові є студентом, G  – студент навчається у відповідній групі, C  – 

студент навчається на відповідному курсі, FST  – студент здобуває освіту 

відповідної форми навчання. 

Для множини «Науково-педагогічні працівники» SSPW  закладу вищої 

освіти визначимо наступне співвідношення алгебри логіки: 

 

9nsp p p as p dg S      ,   (2.65) 

 

де: 
9 5S p  .  

Відношення між науково-педагогічним працівником і множиною 

«Науково-педагогічні працівники» закладу вищої освіти, в якому працює 
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науково-педагогічний працівник, у предикативній формі приймає наступний 

вигляд:  

 

5

_ _ _ ;

;

_ ;
  

_
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Прізвище Імя По батькові
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.   (2.66) 

 

Далі дане твердження можна представити наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))k NSP k P k P k AS k P k DG k      ,      (2.67) 

 

де k  приймає значення: NSP  – особа з таким прізвищем, ім’ям та по-

батькові є науково-педагогічним працівником, P  – науково-педагогічний 

працівник займає відповідну посаду, AS  – науково-педагогічний працівник 

має відповідне вчене звання, DG  – науково-педагогічний працівник має 

відповідний науковий ступінь. 

Для множини «Навчально-методичне забезпечення» SEMS  освітньо-

професійної програми визначимо наступне співвідношення алгебри логіки: 

 

10ms ec ec tepp ec epp S      ,   (2.68) 

 

де: 
10 0.25 ( )S teppv teppv teppo     згідно п. 15 ст. 62 «Права осіб, які 

навчаються у закладах вищої освіти» [176]. 

Відношення між науково-педагогічним працівником і множиною 

«Навчально-методичне забезпечення» освітньо-професійної програми, за 

якою науково-педагогічний працівник готує навчально-методичне 

забезпечення, у предикативній формі приймає наступний вигляд: 
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.  (2.69) 

 

Далі дане твердження можна представити наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))k MS k EC k EC k TEPP k EC k EPP k      ,   (2.70) 

 

де k  приймає значення: MS  – науково-педагогічний працівник готує 

навчально-методичне забезпечення відповідного типу, EC  – науково-

педагогічний працівник готує навчально-методичне забезпечення для 

відповідної освітньої компоненти, TEPP  – науково-педагогічний працівник 

готує навчально-методичне забезпечення для відповідного типу складової 

освітньо-професійної програми, EPP  – науково-педагогічний працівник 

готує навчально-методичне забезпечення для відповідного виду компоненту 

освітньо-професійної програми. 

Для множини «Системи дистанційного навчання» SDLT  закладу вищої 

освіти визначимо наступне співвідношення алгебри логіки: 

 

11dl mc dl tr dl md S      ,   (2.71) 

 

де: 
11 1S dl  .  

Відношення між науково-педагогічним працівником і множиною 

«Системи дистанційного навчання» закладу вищої освіти, в якому науково-

педагогічний працівник забезпечує процес дистанційного навчання, у 

предикативній формі приймає наступний вигляд: 
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7  

_ _ ;
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 .    (2.72) 

 

Далі дане твердження можна представити так: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))k DL k MC k DL k TR k DL k MD k      , (2.73) 

 

де k  приймає значення: DL  – науково-педагогічний працівник 

забезпечує процес дистанційного навчання, MC  – науково-педагогічний 

працівник забезпечує спосіб комунікації у системі дистанційного навчання, 

TR  – науково-педагогічний працівник забезпечує використання типів 

обчислювальних ресурсів системи дистанційного навчання, MD  – науково-

педагогічний працівник забезпечує способи поширення системи 

дистанційного навчання. 

Для множини «Апаратне обладнання» SH  системи дистанційного 

навчання закладу вищої освіти визначимо наступне співвідношення алгебри 

логіки: 

 

12em ce ce te te ke S      ,   (2.74) 

 

де: 
12 1S em  . 

Відношення між науково-педагогічним працівником і множиною 

«Апаратне обладнання» системи дистанційного навчання закладу вищої 

освіти, на якому науково-педагогічний працівник реалізує дистанційне 

навчання, у предикативній формі приймає наступний вигляд: 
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8  
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 .   (2.75) 

 

Далі дане твердження можна представити так: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))k EM k CE k CE k TE k TE k KE k      , (2.76) 

 

де k  приймає значення: EM  – науково-педагогічний працівник 

реалізує дистанційне навчання на обладнанні відповідного виробника, CE  – 

науково-педагогічний працівник реалізує дистанційне навчання на 

обладнанні з відповідними характеристиками, TE  – науково-педагогічний 

працівник реалізує дистанційне навчання на обладнанні відповідного типу, 

KE  – науково-педагогічний працівник реалізує дистанційне навчання на 

обладнанні відповідного виду. 

Крім цього виникають додаткові відношення між предикативними 

формами, які відповідають за студентів та науково-педагогічних працівників. 

Для студентів, які навчаються за відповідними освітньо-професійними 

програмами, твердження можна представити у вигляді: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))x SP x EC x LE x EC x EC x PP x      ,  (2.77) 

 

де x  приймає значення: SP  – студент навчається на відповідній 

спеціальності, EC  – студент виконує завдання згідно навчально-методичного 

забезпечення для відповідної освітньої компоненти, LE  – студент навчається 

на відповідному рівні вищої освіти, PP  – студент навчається згідно 

відповідної освітньо-професійної програми. 

Для студентів, які навчаються за допомогою системи дистанційного 

навчання, твердження можна представити: 
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(( ( ) ( )) ( ( ) ( )))x G x MC x G x MD x    ,   (2.78) 

 

де x  приймає значення: G  – студент відповідної групи, MC  – студент 

навчається відповідним способом комунікації в системі дистанційного 

навчання, MD  – студент навчається за допомогою системи дистанційного 

навчання з відповідним способом поширення. 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))x G x CE x G x TE x G x KE x      , (2.79) 

 

де x  приймає значення: G  – студент відповідної групи, CE  – студент 

виконує завдання на обладнанні з відповідними характеристиками, TE  – 

студент виконує завдання на обладнанні відповідного типу, KE  – студент 

виконує завдання на обладнанні відповідного виду. 

Для науково-педагогічних працівників, які працюють за допомогою 

системи дистанційного навчання, твердження можна представити у вигляді: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))k P k D k P k F k P k INS k      , (2.80) 

 

де k  приймає значення: P  – науково-педагогічний працівник займає 

відповідну посаду, D  – науково-педагогічний працівник викладає у 

студентів кафедри, F  – науково-педагогічний працівник викладає у 

студентів факультету, INS  – науково-педагогічний працівник викладає у 

студентів інституту. 

Наведені додаткові твердження виникають з особливостей системи 

дистанційного навчання у закладах вищої освіти та можливостей навчально-

методичної бази. Відповідно до описаного вище, виникає система відношень, 

яка описує процес підготовки занять науково-педагогічними працівниками та 

дистанційного навчання студентів в закладі вищої освіти: 
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(2.81) 
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Сюди не були включені додаткові відношення, тому що вони є 

перетином цих тверджень та зв’язком між працівниками, студентами, 

освітніми програмами та матеріально-технічною базою.  

Далі запишeмо модель системи дистанційного навчання у вигляді 

системи тверджень на основі алгебри логіки, яка дозволяє визначити 

приналежність студента та викладача до того чи іншого компоненту системи. 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( ))
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(( ( ) ( )) ( (
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(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

((

k AS k P k DG k

MS k EC k EC k TEPP k EC k EPP k

DL k MC k DL k TR k DL k MD k

EM k CE k CE k TE k TE k KE k
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. (2.82) 

Для подальшого застосування потрібно визначити особливості 

організації системи дистанційного навчання в закладі вищої освіти та 

застосувати наведену систему тверджень. 

 

2.4 Застосування моделі системи дистанційного навчання на основі 

єдиного інформаційного простору 

 

Розглянемо приклад застосування моделі системи дистанційного 

навчання на основі єдиного інформаційного простору в ЗВО. Для цього 

визначимо початкові умови та застосуємо до них систему тверджень на 

основі алгебри логіки та отримаємо результуючі твердження. 
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Для прикладу розглянемо кафедру технічної кібернетики (ТК), 

факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ), фiзико-технiчний 

iнститут (ФТІ) Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ). 

Перше відношення матиме вигляд: 

 

1

;

   
;

 

Кафедра технічної кібернетики

Факультет інформатики та
T Навчається

обчислювальної техніки

Фiзико технiчний iнститут

 
 
 
 
 
 





. (2.83) 

 

Тоді твердження про те, що студент навчається на відповідній кафедрі, 

факультеті, інституті виглядатиме наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

x D x F x F x INS x

D ТК F ФІОТ F ФІО S ІТ ФТIN

    

  
.  (2.84) 

 

Звідси видно, що якщо студент навчається на відповідній кафедрі, то 

він відповідно навчається на факультеті, до якого належить ця кафедра і в 

інституті, до якого належить цей факультет.  

Організація навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 

відбувається за шестиденним графіком, з виділенням парних та непарних 

тижнів. Залежно від місяця навчання, можна визначити номер семестру та 

модуля. 

Друге відношення матиме вигляд: 
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 .     (2.85) 
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Тоді, твердження про те, що заняття у студента відбуваються у 

відповідний день тижня, номер тижня, місяць, модуль, семестр, навчальний 

рік виглядатиме наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( ))

( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

(( ( ) (1)) ( (1) ( ))

( ( ) (2)) ( (1) (2)) ( (2) (2020 / 2021)))

x DAY x W x W x MON x

MON x S x MOD x S x S x Y x

DAY Середа W W MON Березень

MON Березень S MOD S S Y

    

     

   

    

 . (2.86) 

 

Звідси видно, що заняття у студента проходять у середу на першому 

тижні березня і нині триває перший модуль другого семестру 2020/2021 

навчального року.  

На кафедрі технічної кібернетики здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями 

121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та 

технології» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями 

вищої освіти.  

Третє відношення матиме вигляд: 

 

3

  

'  ;

   ( );

  ;

Інженерія програмного забезпечення

комп ютерних систем

T Навчається Перший бакалаврський

Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні технології

 
 
 
 
 
 
 
 

 . (2.87) 

 

Тоді твердження про те, що студент навчається на відповідній освітньо-

професійній програмі, рівні вищої освіти, за спеціальністю та галуззю знань, 

виглядатиме наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

(( ( ) ( )) ( ( )

( )) ( ( ) ( )))

x PP x LE x PP x SP x SP x FST x

PP ІПЗКС LE Б PP ІПЗКС

SP ІПЗ SP ІПЗ FS ІТ

      

  

 

.  (2.88) 
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Звідси видно, що студент навчається на освітньо-професійній програмі 

«Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем», за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти, за спеціальністю «Інженерія 

програмного забезпечення», в галузі знань «Інформаційні технології».  

На кафедрі технічної кібернетики студенти спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення» навчаються в групах, назви яких 

починаються на «ІТ».  

Четверте відношення матиме вигляд: 

 

4

;

92;
   

;

Іванов Денис Романович

ІТ
T Навчається

Другий

Очна

 
 
 
 
 
 


 .  (2.89) 

 

Тоді, твердження про те, що студент навчається у відповідній групі, 

курсі, формі навчання, виглядатиме наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

(( ( ) ( 92)) ( ( 92) (2))

( ( 92) ( )))

x NS x G x G x C x G x FS x

NS Іванов G ІТ G ІТ C

G ІТ FS Очна

      

     

 

. (2.90) 

 

Звідси видно, що студент Іванов навчається в групі ІТ-92, на другому 

курсі, очної форми навчання. 

В КПІ ім. Ігоря Сікорського науково-педагогічні працівники працюють 

на посадах: асистент, викладач, старший викладач, доцент, професор. Мають 

наукові ступені кандидатів або докторів наук, а також вчені звання доцентів, 

старших наукових співробітників або професорів. 

П’яте відношення матиме вигляд: 
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5

;

;
   

;

Кондратьєва Олена Артемівна

Доцент
T Працює

Кандидат наук

Доцент

 
 
 
 
 
 

 .   (2.91) 

 

Тоді твердження про те, що науково-педагогічний працівник працює на 

відповідній посаді і має відповідне вчене звання та науковий ступінь, 

виглядатиме наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

(( ( ) ( )) ( ( ) ( ))

( ( ) ( )))

k NSP k P k P k AS k P k DG k

NSP Кондратьєва P Доцент P Доцент AS КН

P Доцент DG Доцент

      

   



. (2.92) 

 

Звідси видно, що науково-педагогічний працівник Кондратьєва працює 

на посаді доцента і має науковий ступінь кандидата наук та вчене звання 

доцента. 

В університеті при підготовці освітніх компонент, науково-педагогічні 

працівники готують різні типи навчально-методичного забезпечення. 

Шосте відношення матиме вигляд: 

 

6

;

;
  

;

'

Навчальний посібник

Бази даних
T Готує

Професійна складова

Обов язкова компонента ОПП

 
 
 
 
 
 

    (2.93) 

 

Тоді твердження про те, що науково-педагогічний працівник готує 

навчально-методичне забезпечення для відповідної освітньої компоненти 

освітньо-професійної програми, з відповідним типом та видом, виглядатиме 

наступним чином: 
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(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

(( ( ) ( )) ( ( )

( )) ( ( ) ( ' )))

k MS k EC k EC k TEPP k EC k EPP k

MS Навчальний посібник EC БД EC БД

TEPP Професійна EC БД EPP Обов язкова

      

  

 

. (2.94) 

 

Звідси видно, що науково-педагогічний працівник готує навчальний 

посібник з баз даних, що є професійною складовою обов’язкової компоненти 

освітньо-професійної програми. 

В університеті при забезпеченні системи дистанційного навчання 

науково-педагогічні працівники працюють використовують системи 

дистанційного навчання з відповідними способами комунікації, 

обчислювальними ресурсами та способами поширення. 

Сьоме відношення матиме вигляд: 

 

7    

;

;

;
T

о с
Забез

н
печує

Moodle

Синхронна

Хмарні бчи ле ня

Вільнопоширювана

 
 
 
 
 
 

     (2.95) 

 

Тоді твердження про те, що науково-педагогічний працівник 

забезпечує проведення занять з використанням системи дистанційного 

навчання відповідного способу поширення, типу обчислювальних ресурсів та 

способу комунікації, виглядатиме наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

(( ( ) ( )) ( ( )

( )) ( ( ) ( )))

k DL k MC k DL k TR k DL k MD k

DL Moodle MC Синхронна DL Moodle

TR Хмарні обчислення DL Moodle MD Вільнопоширювана

      

  

 

 . (2.96) 

 

Звідси видно, що науково-педагогічний працівник забезпечує 

проведення занять з використанням вільнопоширюваної, синхронної системи 

дистанційного навчання Moodle на основі хмарних обчислень. 
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В лабораторіях університету науково-педагогічні працівники 

реалізують проведення занять з використанням апаратного обладнання 

відповідних видів, типів та виробників. 

Восьме відношення матиме вигляд: 

 

8  

5;

;

' ;
  

'

T
а

Реалізує
к

Intel Core i

Asus

Персон льний омп ютер

Комп ютер

 
 
 
 
 







.    (2.97) 

 

Тоді твердження про те, що науково-педагогічний працівник реалізує 

проведення занять з використанням апаратного обладнання відповідного 

виду, типу та виробника, виглядатиме наступним чином: 

 

(( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))

(( ( 5) ( )) ( ( )

( )) ( ( ) ( ' )))

k EM k CE k CE k TE k TE k KE k

EM Intel Core i CE Asus CE Asus

TE ПК TE ПК KE Комп ютер

      

  

 

. (2.98) 

 

Звідси видно, що науково-педагогічний працівник реалізує проведення 

занять з використанням персонального комп’ютера Asus Intel Core i5. 

Вище було розглянуто застосування моделі системи дистанційного 

навчання на основі єдиного інформаційного простору, що дозволить 

забезпечити підвищення ефективності її функціонування. Дана модель є 

основою методології організації системи дистанційного навчання 

 

Висновки до розділу 2  

 

Сформовано онтологію, що є основою для побудови єдиного 

інформаційного простору системи дистанційного навчання. Даний єдиний 

інформаційний простір дозволить реалізувати навігацію розробленою базою 
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знань. Вимоги семантичного пошуку та отримання нових знань реалізуються 

засобами вихідної онтології і передаються у вигляді оновлення в єдиний 

інформаційний простір. 

Використання елементів методики об'єктно-орієнтованого підходу 

дозволило вибудувати інформаційні ієрархії, організувати струнку систему 

методів-сервісів. Застосування онтологічного підходу є досить ефективним 

для проектування інтелектуальної моделі дистанційного навчального 

процесу. 

Ґрунтуючись на теорії системного аналізу та синтезу організаційного 

управління, а також на методологіях автоматизації проектування 

інформаційно-технологічних процесів і систем було запропоновано 

створення єдиного інформаційного простору, який може бути реалізований у 

вигляді єдиної інформаційної системи, що охоплює різноманітні процеси 

оперативного управління закладом вищої освіти.  

Запропоновано онтологічний метод моделювання інформаційних 

систем на базі багатовимірних моделей. Засобами наведеного методу можна 

розробити інфологічну модель будь-якої інформаційної системи, яка буде 

повністю відображати прагматику досліджуваної системи, і за рахунок цього 

дозволить виключити використання будь-яких додаткових методів для її 

створення. 

Розглянуто особливості формального представлення системи 

функціонування єдиного інформаційного простору закладу вищої освіти у 

вигляді кортежної моделі. Визначено основні характеристики та параметри 

компонентів системи дистанційного навчання на основі єдиного 

інформаційного простору. Дана система дозволяє побудувати модель 

системи дистанційного навчання, а також застосувати її у закладі вищої 

освіти з метою перевірки працездатності. 

Запропоновано модель системи дистанційного навчання на основі 

єдиного інформаційного простору закладу вищої освіти. Показано, що за 

допомогою накладених обмежень на всі параметри моделі можна визначити 



132 

 

структуру системи дистанційного навчання на основі єдиного 

інформаційного простору, що дозволить розробити методи для забезпечення 

підвищення ефективності функціонування системи дистанційного навчання. 

Розглянуто застосування моделі системи дистанційного навчання на 

основі єдиного інформаційного простору. Для цього визначено початкові 

умови та застосовано до них систему тверджень на основі алгебри логіки з 

метою отримання результуючих тверджень. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВХІДНИХ ОБ’ЄКТІВ НА 

ОСНОВІ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 

3.1 Алгоритм формування інформаційного простору 

 

Створення інформаційного простору покликане забезпечити доступ до 

загальної інформації без обмеження місця та часу. Основою інформаційного 

простору є сукупність комп'ютерних систем, локальних мереж, відкритих 

мереж (Інтернет), програмного забезпечення (операційна система, прикладні 

програми, бази даних, поштові служби тощо). Також при створенні 

інформаційного простору формуються засоби поєднання різних 

інформаційних систем одна з одною. 

З урахуванням вищесказаного наведемо алгоритм формування 

інформаційного простору на основі інформаційної системи (рис. 3.1):  

1. Інформаційна система є розподіленою системою для виконання 

перетворення інформації, що надходить від різних джерел і, як правило, в 

різних форматах, в єдиний набір параметрів інформаційних об'єктів, за яким 

користувачі інформаційного простору зможуть однозначно ідентифікувати 

вхідний об'єкт. 

2. Виділяється точка входу користувача в інформаційну систему. Таких 

точок входу може бути безліч. 

3. Для користувача формується єдиний апаратний простір незалежно 

від точки входу. Тобто для обслуговування інформаційного запиту будь-

якого користувача, використовуються однакові апаратні засоби. 

4. Набір програмних сервісів доступний для користувача з будь-якої 

точки входу. 

5. Кожен користувач має обліковий запис, в якому зафіксовані 

програмні сервіси, які він часто використовував, а також його дії, в тому 

числі відносно конкретних сервісів. 
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6. Облікові записи користувачів зберігаються віддалено і доступ до них 

можливий з різних точок входу. 

7. При підключенні користувача через точку входу виконується 

налаштування його оточення, тобто вибираються сервіси, які він часто 

використовував, а також аналізуються його дії відносно конкретних сервісів. 

8. В результаті інформаційна система подається користувачу у вигляді 

єдиного простору, незалежно від поточної точки входу. 

 

 

Рис. 3.1. Алгоритм формування інформаційного простору 

 

Основним завданням інформаційного простору є однозначне 

зіставлення кожного вхідного об'єкту, з інформаційним об'єктом, що 

знаходиться в ньому. 

Ідентифікація вхідного об'єкта в інформаційному просторі дозволяє 

однозначно ідентифікувати його за відповідними ознаками. Для цього може 
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використовуватися метод ідентифікації, який заснований на покроковому 

аналізі характеристик вхідного об'єкта. 

Ідентифікація інформаційного об'єкта проводиться за певними 

зовнішніми або внутрішніми його ознаками з урахуванням взаємодії 

інформаційного об'єкта в інформаційному просторі. Для цього кожен 

інформаційний об'єкт забезпечується набором параметрів які, в певній мірі, 

характеризують об'єкт, тобто образом інформаційного об'єкта. Аналогічно, у 

вигляді короткої характеристики формується інформаційний запит до 

вхідного об'єкта.  

Завдяки цьому процедура ідентифікації вхідного об'єкта зводиться до 

простого порівняння його ознак із заданим образом запита. Якщо параметри 

вхідного об'єкта в необхідній та достатній мірі збігаються із образом запита, 

то вважається, що вхідний об'єкт успішно ідентифіковано.  

Розглянемо множину інформаційних просторів (Information Space), 

таких як IS1, IS2, ..., ISm, де m – це кількість інформаційних просторів. На 

рисунку 3.2 представлена загальна схема існування множини інформаційних 

просторів. 

 

Рис. 3.2. Загальна схема існування множини інформаційних просторів 
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Кожен такий інформаційний простір має свій набір інформаційних 

об'єктів (Information Object): IO1, IO2, ..., IOk, кожен з яких має набір 

параметрів Р1, Р2, ... Рn, де k – кількість інформаційних об'єктів, а n – 

кількість параметрів інформаційного об'єкта. Тобто, IOk (Р1, Р2, ..., Рn). Кожен 

інформаційний об'єкт має однакову кількість параметрів. Якщо деякі 

параметри відсутні, то їх значення дорівнює NONE. 

Параметри інформаційних об'єктів повинні бути в єдиному форматі та 

їх кількість повинна бути однаковою. В інформаційних просторах можуть 

бути однакові інформаційні об'єкти, наприклад IS1(IO1) = ISm(IOk). 

Зовнішні джерела інформації для інформаційного простору по-різному 

представляють вхідні об'єкти O1, O2, ..., Oi, де i – це кількість вхідних 

об'єктів. Інформація про ці об'єкти у вигляді набору значень ознак, 

отримується шляхом зчитування їх за допомогою сенсорів. 

В інформаційному просторі не існує двох абсолютно однакових 

інформаційних об'єктів: IO1 ≠ IO2 ≠ IO3 ≠ ... ≠ IOk. У зв'язку з цим, 

інформаційний простір може бути представлений як довідкова система, яка 

буде постійно оновлюватися та наповнюватися. Для цього потрібно виконати 

наступні етапи: 

1. Сформувати інформаційний простір з набором унікальних 

інформаційних об'єктів, тобто розпізнати вхідні об'єкти без прив'язки до 

конкретного інформаційного об'єкта. 

2. Зчитати характеристики вхідного об'єкта у вигляді ознак за 

допомогою сенсорів, які є свого роду вимірювачами. Якщо з якої-небудь 

причини сенсору не вдалося цього зробити, то інформація про цей параметр 

буде відсутня, тобто відповідає значенню NONE. 

3. Система отримує вхідний об'єкт Oi з деяким набором характеристик. 

Сенсори повинні зчитувати їх значення, а інформаційний простір повинен 

однозначно визначити, чи є в ньому інформаційний об'єкт з точно такими ж 

значеннями характеристик, тобто провести ідентифікацію вхідного об'єкта. 
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На рисунку 3.3 представлена загальна схема формування 

інформаційного простору [1]. 

 

 

Рис. 3.3. Загальна схема інформаційного простору 

 

Збір даних в інформаційному просторі та його формування 

представляється у вигляді графа, який відображає цілісну модель 

інформаційного простору, в якому вузли графа відповідають відповідним 

інформаційним об’єктам, а дуги – відношенням між цими об’єктами.  

Формально таку модель можна описати у вигляді: 

 

, , ,IS IO P R C  ,      (3.1) 

 

де IO  – множина інформаційних об’єктів; 

P  – множина параметрів інформаційних об’єктів; 

R  – множина типів зв’язків; 

C  – відображення, що задає конкретне відношення з множини типів 

зв’язків R  між інформаційними об’єктами. 
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Множину типів зв’язків R  знаходимо як об’єднання множини зв’язків 

між інформаційними об’єктами та множини зв’язків між параметрами 

інформаційних об’єктів: 

 

1 2R R R ,      (3.2) 

 

де 
1R  – множина зв’язків між інформаційними об’єктами; 

2R  – множина зв’язків між параметрами інформаційних об’єктів. 

В свою чергу єдиний інформаційний простір представляє собою 

об’єднання інформаційних просторів між собою: 

 

1

m

i

i

UIS IS


 ,      (3.3) 

 

де m  – кількість інформаційних просторів. 

При чому, кожен єдиний інформаційний простір можна в свою чергу 

представити у вигляді графа: 

 

( , , , ), ,UIS IS IO P R C R C  ,     (3.4) 

 

де IS  – множина інформаційних просторів; 

R  – множина типів зв’язків, яка знаходиться аналогічно виразу (3.2) як 

об’єднання множини зв’язків між інформаційними об’єктами інформаційних 

просторів 1R  та множини зв’язків між параметрами інформаційних об’єктів 

інформаційних просторів 2R , тобто 

 

1 2R R R .      (3.5) 
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C  – відображення, що задає конкретне відношення з множини типів R  

між множиною інформаційних просторів IS . 

Для кожного вхідного об’єкта ( 1, )iO i m , який подається на вхід 

інформаційного простору та інформаційного об’єкта ( 1, )jIO j k , який вже 

існує в інформаційному просторі визначається множина параметрів ,i jP , при 

чому:  

– якщо ,i j i jP P P  не співпадає повністю з набором параметрів 
iO  та 

jIO , то такий вхідний об’єкт 
iO  є новим та додається до інформаційного 

простору IS ; 

– якщо ,i j i jP P P  співпадає з набором параметрів 
iO  та jIO , то такий 

вхідний об’єкт 
iO  вважається ідентифікованим та не додається до 

інформаційного простору IS . 

При чому додаються зв’язки 
iC  між новим інформаційним об’єктом та 

вже існуючими інформаційними об’єктами інформаційного простору IS . 

Важливим завданням інформаційного простору є перетворення вхідної 

інформації таким чином, щоб кожен інформаційний об'єкт в інформаційному 

просторі представлявся однозначно. 

В інформаційному просторі параметри інформаційних об'єктів повинні 

бути визначені в єдиному форматі та їх кількість повинна бути однаковою. 

Користувачами інформаційного простору інформаційні об'єкти також 

повинні сприйматися однозначно. Фактично вхідна інформація в 

інформаційному просторі є гетерогенною за її поданням. Завдання 

внутрішніх механізмів інформаційної системи полягає в тому, щоб виконати 

перетворення різнорідної інформації, що надходить в різних форматах і від 

різних джерел в єдиний набір параметрів інформаційних об'єктів, за яким 

користувачі інформаційного простору зможуть однозначно ідентифікувати 

вхідний об'єкт. 
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3.2 Процес розміщення інформаційних об’єктів в єдиному 

інформаційному просторі 

 

Процес розміщення інформаційних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі відбувається наступним чином: суб'єкт-ініціатор протягом 

здійснення операцій передає первинну інформацію про вхідний об'єкт 

суб'єкту-інтегратору єдиного інформаційного простору через комунікаційну 

мережу. Суб'єктом-ініціатором може виступати будь-який суб’єкт, що 

надсилає запит до інформаційного простору з метою ідентифікації вхідного 

об'єкту. Інформаційні об'єкти єдиного інформаційного простору 

обробляються суб'єктами-інтеграторами для виконання своїх функцій в зоні 

своєї відповідальності. Суб'єкти-інтегратори, отримавши первинну 

інформацію від суб'єктів-ініціаторів, узагальнюють та інтегрують між собою 

інформаційні об'єкти єдиного інформаційного простору. 

Частина інформації вводиться в єдину інформаційну базу для 

використання всіма суб'єктами, а частина інформації, що залишилася, 

використовується лише певними суб'єктами, які мають відповідний доступ 

до інформації. Інтегровані об'єкти кожним локальним суб'єктом 

використовуються для отримання відомостей про предметну область в 

єдиному інформаційному просторі. Єдиний інформаційний простір 

формується для комплексу об'єктів, що динамічно змінюються. Кожен із 

суб'єктів комплексу виконує збір інформації про навколишнє середовище, в 

тому числі про взаємодію з іншими об'єктами. 

Розглянемо дворівневу систему зв'язків в комплексі: на глобальному 

рівні взаємодії (рівень хмари) та на локальному рівні взаємодії (рівень 

туману). В цьому випадку для формування єдиного інформаційного простору 

потрібно реалізувати засоби підтримки перетворення інформаційних об'єктів. 

В даному випадку ці засоби реалізуються окремо на локальному рівні та 

окремо на глобальному рівні. Для підтримки єдиного інформаційного 

простору необхідно виконати об'єднання всіх інформаційних об'єктів з 
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окремих інформаційних просторів і для цього потрібна реалізація 

спеціальних перетворювачів – перекладачів на різних рівнях. 

В загальному випадку засоби перетворення на локальному рівні також 

можуть відрізнятися між собою, і в цьому випадку перетворювач приведе 

поняття єдиного інформаційного простору до єдиного формату на 

глобальному рівні. Засоби перетворення на глобальному та локальному 

рівнях можуть змінюватися в процесі функціонування єдиного 

інформаційного простору. У цьому випадку буде потрібна наявність 

адаптивних і двосторонніх перетворювачів. Глобальний та локальний рівні і 

перетворювачі в єдиному інформаційному просторі представлені на 

рисунку 3.4. 

 

Рис. 3.4. Глобальний та локальний рівні і перетворювачі в єдиному 

інформаційному просторі 
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Така схема дозволяє підтримати живучість єдиного інформаційного 

простору. У разі виходу з ладу одного або декількох інформаційних об'єктів, 

які формують єдиний інформаційний простір, відсутня інформація може бути 

отримана від глобального рівня. У разі виходу з ладу інформаційних об'єктів, 

що підтримують глобальний рівень, відсутня інформація може бути 

відновлена в результаті перетворення та інтеграції показників з локальних 

рівнів. 

Крім того, для підтримки живучості в умовах нестачі даних 

використовуються засоби моделювання ідентифікованих систем, методи 

контролю інформативності даних, оцінки інформативності даних за 

показниками переважання. 

Єдиний інформаційний простір має дискретну природу. Наведемо 

математичну модель розміщення інформаційних об’єктів в єдиному 

інформаційному просторі на основі теоретико-множинного формалізму.  

Основним поняттям даної моделі є поняття інформаційного об’єкту, 

кожен з яких характеризується набором параметрів та їх значень. Тоді, 

інформаційний об’єкт можна представити у вигляді множини впорядкованих 

пар «параметр-значення». Тобто: 

 

 1 1 2 2, , , ,..., ,n nio p x p x p x       ; i jp p ; i j ;  , 1,i j n ,  (3.6) 

 

де p  – назва параметра, x – значення параметра. 

Розглянемо інформаційну схему, яка описує інформаційний простір у 

вигляді набору параметрів інформаційних об’єктів, що є його складовими. 

Таку інформаційну схему представимо у вигляді кортежу: 

 

, , , ,Sch P X T   ,     (3.7) 

 

де  1 2, ,..., kP p p p  – множина параметрів інформаційних об’єктів;  
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 1 2, ,..., mX X X X  – сукупність множин можливих значень параметрів;  

 1 2, ,..., lT t t t  – множина типів об’єктів; 

: P X   – відображення, що ставить у відповідність кожному 

параметру інформаційного об’єкта множину його можливих значень; 

: 2PT   – відображення, що задає для кожного типу множину 

параметрів його елементів. 

Інформаційний простір, побудований за такою інформаційною схемою 

Sch , представимо у вигляді кортежу: 

 

, ,SchIS Sch IO   ,     (3.8) 

 

де , , , ,Sch P X T    – інформаційна схема; 

 1 2, ,..., nIO io io io  – множина інформаційних об’єктів; 

: IO T   – відображення, що ставить у відповідність об’єкту його 

тип. 

Для будь-якого інформаційного об’єкту io IO  виконуються наступні 

умови: 

– множина атрибутів відповідає типу  : , ( ( ))p p x io io    ;  

– для будь-якої пари «параметр-значення» ,p x io   справедливе 

твердження ( )x p . 

Оновлення інформаційного простору задамо наступним 

відображенням: 

 

: Sch SchR SIS SIS ,     (3.9) 

 

де 
SchSIS  – множина всіх інформаційних просторів, побудованих за 

інформаційною схемою Sch .  

Задамо множину інформаційних просторів: 
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1 2{ , ,..., }Sch Sch Sch Sch

NIS IS IS IS ,    (3.10) 

 

де , ,Sch

i i i iIS Sch IO    та , , , ,i i i i i iSch P X T     і введемо 

позначення:  1 2, ,..., NSch Sch Sch Sch , 
1

,
N

i

i

P P


  
1

,
N

i

i

X X


  
1

,
N

i

i

T T


  

1

.
N

i

i

IO IO


  

Інформаційні простори з множини SchIS  об’єднуються в єдиний 

інформаційний простір за умови існування відображень : ,P X   

: 2 , :PT IO T   , що є розширенням відповідних відображень 

, , (1 )i i i i N     .  

Модель єдиного інформаційного простору представимо у вигляді 

кортежу: 

 

, , ,SchUIS Sch IS D R  ,    (3.11) 

 

де Sch– інформаційна схема; 

SchIS – інформаційний простір, побудований за інформаційною схемою 

Sch ; 

 1 2, ,..., lD d d d  – множина семантичних залежностей; 

: Sch SchR SIS SIS  – відображення таке, що ,Sch SchIS SIS d D     

виконується   .Schd R IS  

Тоді, для будь-яких , ,IS Sch D  можна побудувати модель єдиного 

інформаційного простору , , ,SchSch IS D R  , в якій відображення R  має 

наступний вигляд: 

 

    1 2 1 2, ,..., , ,...,n nR io io io io io io    ,   (3.12) 
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де  1 1 2 2, , , ,..., ,
i i

i i i i i i

i k kio p x p x p x        , 

( ), , , : ( ) ( ),

, ( , ) ;

( ), .

i

j k k l l k i

i i

j l k i j

i

j i

p io якщо io d D виду d io io

x такі що d io io та p P

p io в іншому випадку

    


 



 

Причому наведене відображення R  буде єдиним.  

Наведена модель є основою формування траєкторії взаємодії між 

інформаційними об’єктами, за допомогою якої можливе застосування 

технологій об’єднання інформаційних просторів в єдиний інформаційний 

простір.  

 

3.3 Взаємодія інформаційних об’єктів в інформаційному просторі 

 

Для того, щоб працювати з інформаційним простором, необхідно 

інформацію представити в уніфікованому вигляді. Для цього необхідно 

визначити деякі параметри, які характеризують інформаційний об'єкт.  

Інформаційний простір має свою внутрішню структуру, деякі 

внутрішні елементи, зв'язки між ними, характеристики та особливості їх 

функціонування. Далі потрібно визначити, що буде надходити на вхід 

інформаційного простору і як цим керувати. 

Взаємодію інформаційних об'єктів в інформаційному просторі 

представимо у вигляді мережевої структури. Існує кілька варіантів таких 

структур: повнозв'язна топологія, топологія типу дерево та багатоярусний 

граф [3].  

Повнозв'язна топологія. Такий вид топології передбачає випадок, коли 

усі інформаційні об’єкти (ІО1-ІО8) пов’язані один з одним (рис. 3.5). Однак 

кількість зв’язків при цьому є надмірною, тому такий вид топологій 

використовується вкрай рідко. 
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Рис. 3.5. Повнозв'язна топологія 

 

Топологія типу дерева. Такий вид топології передбачає випадок, коли 

існує головний інформаційний об'єкт ІО1 і є об'єкти, які йому підпорядковані 

(ІО2-ІО6) (рис. 3.6).  

 

 

Рис. 3.6. Топологія типу дерева 

 

Багатоярусний граф. Такий вид топології передбачає випадок, коли 

існують тільки вертикальні зв'язки між інформаційними об'єктами (ІО1-ІО13) 

(рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Багатоярусний граф 

 

Розглянемо систему дистанційного навчання, в якій для прикладу 

виділимо фрагмент з наступними інформаційними об'єктами:  

ІО1 – Лекція 

ІО2 – Завдання 

ІО3 – Тести 

ІО4 – Wiki 

ІО5 – Глосарій 

ІО6 – Форум 

Далі представляємо інформаційні об’єкти (ІО1-ІО6) в інформаційному 

просторі у вигляді окремих вузлів (рис. 3.8). 

 

 

Рис. 3.8. Представлення інформаційних об’єктів в інформаційному просторі 
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Потім необхідно встановити зв'язки між цими інформаційними 

об’єктами, а для цього спочатку необхідно визначити для кожного 

інформаційного об’єкта його параметри.  

Кількість параметрів для кожного інформаційного об’єкта (ІО1-ІО6) 

може бути різною і визначається різними факторами. Наприклад, у ІО1 

«Лекція» їх може бути більше, ніж у ІО2 «Завдання» або ІО3 «Тести». Тобто, 

інформаційні об’єкти (ІО1-ІО6) можна представити у вигляді матриці, де 

кожен інформаційний об’єкт (ІО1-ІО6) має свою кількість параметрів: 

ІО1(P1, P2, P3, P4, P5, P6) 

ІО2(P2, P4) 

ІО3(P3, P4, P5) 

ІО4(P1, P4, P7) 

ІО5(P2, P6, P7) 

ІО6(P5, P6, P7, P8) 

Бачимо, що деякі параметри в інформаційних об’єктах (ІО1-ІО6) будуть 

співпадати. На підставі таких співпадаючих параметрів, можна проставити 

двонаправлені зв'язки між інформаційними об’єктами (ІО1-ІО6). 

Інформаційний об’єкт ІО1 буде пов'язаний з: 

– ІО2, за рахунок зв'язків по параметрам P2 та P4 ; 

– ІО3, за рахунок зв'язків по параметрам P3, P4 та P5; 

– ІО4, за рахунок зв'язків по параметрам P1 та P4; 

– ІО5, за рахунок зв'язків по параметрам P2 та P6; 

– ІО6, за рахунок зв'язків по параметрам P5 та P6. 

Інформаційний об’єкт ІО2 буде пов'язаний з: 

– ІО3, за рахунок зв'язку по параметру P4; 

– ІО4, за рахунок зв'язку по параметру P4; 

– ІО5, за рахунок зв'язку по параметру P2. 

Інформаційний об’єкт ІО3 буде пов'язаний з: 

– ІО4, за рахунок зв'язку по параметру P4; 

– ІО6, за рахунок зв'язку по параметру P5; 
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Інформаційний об’єкт ІО4 буде пов'язаний з: 

– ІО5, за рахунок зв'язку по параметру P7; 

– ІО6, за рахунок зв'язку по параметру P7. 

Інформаційний об’єкт ІО5 буде пов'язаний з: 

– ІО6, за рахунок зв'язків по параметрам P6 та P7. 

Після цього можна проставити зв’язки між всіма інформаційними 

об’єктами (ІО1-ІО6) (рис. 3.9). 

Таким чином на рисунку 3.8 зображено формальне представлення 

системи дистанційного навчання на рівні інформаційних об'єктів в 

інформаційному просторі у вигляді мережевої структури.  

 

 

Рис. 3.9. Зв’язки між інформаційними об’єктами 

 

Для того, щоб побудувати інформаційний простір, необхідне єдине 

представлення того, якими параметрами описується кожен інформаційний 

об’єкт всередині інформаційного простору, тобто на рівні низької 

декомпозиції. 

Наприклад, якщо слово-відповідь на деяке тестове питання було 

написане різними мовами (англійською, українською, французькою тощо), то 

необхідно знайти щось спільне для цих понять. Тобто побудувати матрицю і 

знайти те, що однозначно буде характеризувати всі поняття в 

інформаційному просторі.  
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Отже, необхідно представити інформаційні об’єкти з їх параметрами і 

провести онтологічний аналіз, на підставі якого можна буде стверджувати, 

що ці інформаційні об’єкти можуть бути віднесені до одного класу.  

Необхідно зв'язати вибрані параметри за певними критеріями в єдине 

розуміння. Причому деякі параметри певного об'єкту будуть складовими 

інформаційного простору, а деякі ні, тобто не будуть братись до уваги при 

формуванні інформаційного простору.  

Тому, отримаємо багато параметрів, які входять до інформаційного 

простору, а також отримаємо деяку кількість параметрів, що будуть 

характеризувати об'єкт, але не входити до інформаційного простору, 

наприклад ІО6(P8). Вони будуть згадуватися при описі інформаційних 

об’єктів, але виключатися з розгляду. Тоді, матриця інформаційного 

простору буде виглядати наступним чином (рис. 3.10): 

 

 

Рис. 3.10. Матриця інформаційного простору 

 

Далі необхідно виділити ті параметри, за якими буде проводитися 

онтологічний аналіз. Виділення параметрів означає однозначну 

характеристику відповідного об'єкту.  

Тобто, якщо деякий інформаційний об’єкт має параметри ІОi(P3, P4), то 

це, умовно кажучи – «Лекція». Це досягається за рахунок використання 
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онтології, що дозволить виділити алгоритм формування уніфікованих понять 

для пов'язування цих параметрів таким чином, щоб в результаті було 

отримано єдиний інформаційний об’єкт (ІО).  

Для того, щоб визначити мінімальне число параметрів, які необхідні 

для ідентифікації вхідних об’єктів, необхідно виділити критичні параметри 

кожного об’єкту. Можливо, для якогось об’єкту буде достатньо й одного 

параметру, а можливо не достатньо буде й десяти. Тобто, число параметрів 

повинно бути не тільки мінімальним, але й оптимальним.  

Нехай мінімальне оптимальне значення параметрів для кожного 

інформаційного об’єкту буде дорівнювати п’ятьом (P1-P5). Далі необхідно 

заповнити параметри всіх інформаційних об’єктів. Одні й ті ж самі 

параметри збігаються для різних об’єктів. Тобто, всі об’єкти відрізняються 

один від одного, але значення цих параметрів можуть співпадати. Від різних 

джерел можна отримати інформацію про один і той же параметр. Наприклад, 

є інформаційні об’єкти ІО1-ІО6, що взаємодіють між собою наступним чином 

(рис. 3.11):  

 

 

Рис. 3.11. Інформаційні об’єкти та зв’язки між ними 

 

Існує декілька варіантів взаємодії інформаційних об’єктів в 

інформаційному просторі між собою: напряму – без посередників, як 

наприклад ІО3 з ІО4 та через один або більше посередників, як наприклад ІО3 
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з ІО1 та ІО3 з ІО6 відповідно. При визначенні кількості посередників між 

інформаційними об’єктами обирається найкоротший шлях між ними.  

Розглянемо матричний спосіб представлення інформації на 

відношеннях. Елементи матриці відношень інформаційного простору ijio  

відповідають елементам множини IO .  

Нехай інформаційні об’єкти в інформаційному просторі мають 

відношення часткового або лінійного порядку. Якщо елемент 
ip  передує 

елементу jp , то на перетині i -го рядка та j -го стовпця ставиться значення 1, 

в іншому випадку – значення 0, тобто: 

 

1, ( , )

0, ( , )

i j

ij

i j
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якщо p p IO


 


.     (3.13) 

 

Для представлення відношення лінійного порядку використаємо 

матрицю ( )M IO  з наступними елементами:  
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.  (3.14) 

 

Міра близькості на відношеннях між інформаційними об’єктами 

відповідає наступним умовам: 

 

1 2 1 2 1 2

1 2 2 1
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.  (3.15) 
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Нехай два інформаційних об’єкта проранжовані за параметрами 

( 1,5)ip i  : 
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Тоді, матриці відношень мають наступний вигляд: 

1

0 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1

1 1 0 1 1 1
( )

1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 1 0

M IO

  
 


 
 

  
    
   
 
     

;  2
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1 1 0 1 1 1
( )
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1 1 1 1 1 0

M IO

  
 
 
 

  
   
    
 
     

. 

Відмінними елементами матриць відношень 1( )M IO  та 2( )M IO  є 

наступні елементи: 23 32 45, ,io io io  та 54.io  Тому, значення міри близькості між 

інформаційними об’єктами 
1IO  та 

2IO  становить 
1 2( , ) 4d IO IO  . Таким 

чином, кількість посередників між інформаційними об’єктами визначається 

як міра близькості між ними. 

Представимо, що інформаційний об’єкт ІО3 в даний момент часу з 

якихось причин недоступний (відсутній зв’язок, він описаний невідомою 

мовою тощо), тобто його параметри невідомі. Але при цьому, цей 

інформаційний об’єкт (ІО3) взаємодіяв за якимись параметрами з іншими 

інформаційними об’єктами (ІО2 та ІО4) і там залишилися дані про ці 

параметри. 

На основі тих інформаційних об’єктів (ІО2 та ІО4), які певним чином 

взаємодіяли з інформаційним об’єктом ІО3, можливо витягувати параметри 

інформаційного об’єкту ІО3 та в подальшому будувати матрицю взаємодії 

параметрів інформаційних об’єктів (рис. 3.12) [36, 42, 43].  
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Рис. 3.12. Матриця взаємодії параметрів інформаційних об’єктів 

 

Для відновлення параметрів інформаційного об’єкту будемо 

застосовувати коефіцієнти подібності. 

Якщо інформаційному простору відома кількість параметрів по 

кожному інформаційному об’єкту та інформація про кількість попарно 

співпадаючих параметрів між інформаційними об’єктами, то для обчислення 

коефіцієнту подібності будемо застосовувати: 

 

, (0 1)
ij

ij

i j ij

n
p p

n n n
  

 
,    (3.16) 

 

де ijn  – кількість однакових параметрів; 

,i jn n  – кількість однакових параметрів у i -го та j -го об’єктів 

відповідно. 

Якщо ж інформація про співпадаючі параметри між інформаційними 

об’єктами буде замінена інформацією про неспівпадаючі параметри, то для 

обчислення коефіцієнту подібності будемо застосовувати (3.17) або (3.18): 



155 

 

ij

ij

ij ij

n
p

n l



,     (3.17)  

 

2

2

ij

ij

ij ij

n
p

n l



,     (3.18) 

 

де ijn  – кількість однакових параметрів; 

ijl – загальна кількість неспівпадаючих параметрів. 

У випадку коли інформаційному простору відома загальна кількість 

параметрів інформаційних об’єктів та загальна кількість співпадаючих 

параметрів, то для обчислення коефіцієнту подібності будемо застосовувати: 
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ij

k
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m
 ,      (3.19) 

 

де ijk  – загальна кількість співпадаючих параметрів; 

m – загальна кількість параметрів. 

Якщо до цієї інформації додається інформація про загальну кількість 

неспівпадаючих параметрів, то для обчислення коефіцієнту подібності 

будемо застосовувати (3.20) або (3.21): 
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де ijk  – загальна кількість співпадаючих параметрів; 

ijl – загальна кількість неспівпадаючих параметрів; 
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m – загальна кількість параметрів. 

У випадку коли інформаційному простору відома кількість 

співпадаючих параметрів між інформаційними об’єктами та загальна 

кількість параметрів, то для обчислення коефіцієнту подібності будемо 

застосовувати:  

 

ij

ij

n
p

m
 ,      (3.22) 

 

де ijn  – кількість однакових параметрів; 

m – загальна кількість параметрів. 

Ваговий коефіцієнт довіри будемо обчислювати на основі коефіцієнтів 

подібності інформаційних об’єктів та кількості посередників між ними: 
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де ijp  – коефіцієнт подібності між i -тим та j -тим інформаційними 

об’єктами; 

ijd – кількість посередників між i -тим та j -тим інформаційними 

об’єктами, розрахована згідно міри їх близькості; 

maxd  – максимальна кількість посередників між найбільш віддаленими 

інформаційними об’єктами інформаційного простору, розрахована згідно 

міри їх близькості. 

Далі, на основі матриці взаємодії параметрів інформаційних об’єктів з 

урахуванням коефіцієнтів подібності, наведемо метод відновлення 

параметрів інформаційних об'єктів в інформаційному просторі. 
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3.4 Метод відновлення параметрів інформаційних об'єктів в 

інформаційному просторі 

 

Після розгляду матриці взаємодії параметрів інформаційних об’єктів 

(рис. 3.12) з’являється декілька варіантів відновлення параметрів для 

інформаційного об’єкту ІО3. 

Якщо для параметру інформаційного об’єкта ІО3(Р1) дані, які витягли з 

інформаційних об’єктів ІО2, ІО5 та ІО6 співпадають, то параметр ІО3(Р1) 

незалежно від кількості посередників (без посередників – для ІО3 та ІО2, 1 – 

для ІО3 та ІО5, 2 – для ІО3 та ІО6 ) можна відновити за формулою: 

 

       3 1 2 1 61 5 1ІО Р ІО Р ІО Р ІО Р   .   (3.24) 

 

При цьому ваговий коефіцієнт довіри становить k=1. 

Якщо для параметру інформаційного об’єкту ІО3(Р2) дані, які витягли з 

інформаційних об’єктів ІО2 та ІО4 не співпадають, при цьому інформаційний 

об’єкт ІО3 взаємодіяв з ними напряму, тобто без посередників, то можна 

брати у якості значення параметру ІО3(Р2) їх середнє значення. Тобто, 

параметр ІО3(Р2) можна відновити за наступною формулою:  

 

 
   2 2 4 2

3 2
2

ІО Р ІО Р
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 .     (3.25) 

 

Для більш правильного та глибокого підходу, необхідно відновити 

структуру взаємодії об’єктів. Якщо інформаційні об’єкти взаємодіяли 

напряму, тобто без посередників, наприклад ІО3 з ІО2 та ІО4 (рис. 3.10), то 

ваговий коефіцієнт довіри становить 32 34 0.98k k  . Тоді, з урахуванням 

цього, вираз (3.25) прийме вигляд: 
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Але, якщо інформаційний об’єкт взаємодіяв з іншим не напряму, а 

через одного посередника (ІО3 з ІО1 через ІО2 та ІО3 з ІО5 через ІО4), то 

ваговий коефіцієнт довіри становить 
31 35 0.96k k  . При цьому параметр 

ІО3(Р3) можна відновити з урахуванням вагових коефіцієнтів:  
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Якщо інформаційний об’єкт взаємодіяв з іншим не напряму, а через 

двох посередників (ІО3 з ІО6 через ІО4 та ІО5), то ваговий коефіцієнт довіри 

становить 
36 0.94k  . При цьому параметр ІО3(Р4) можна відновити з 

урахуванням вагових коефіцієнтів:  
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Таким чином, зі збільшенням кількості посередників між 

інформаційними об’єктами, ваговий коефіцієнт довіри при відновлені 

параметрів буде знижуватися. 

Даних для відновлення параметру ІО3(Р5) немає взагалі, тому що 

інформаційний об’єкт ІО3 за параметром Р5 не взаємодіяв з жодним 

інформаційним об’єктом інформаційного простору. 

Наведений вище підхід дозволяє відновлювати значення невідомих 

параметрів інформаційних об'єктів в інформаційному просторі з високим 

ступенем достовірності на основі використання вагових коефіцієнтів довіри. 

Матрицю взаємодії параметрів інформаційних об’єктів з урахуванням 

вагових коефіцієнтів довіри зображено на рисунку 3.13. 
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Рис. 3.13. Матриця взаємодії параметрів інформаційних об’єктів з 

урахуванням вагових коефіцієнтів довіри 

 

Тим самим отримано вектор відновлення параметрів для 

інформаційного об’єкту ІО3 [3]: 
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.     (3.29) 

 

На рисунку 3.14 наведено схему методу відновлення параметрів 

інформаційних об'єктів в інформаційному просторі, суть якого зводиться до 

наступних кроків: 

Крок 1. Представлення інформаційних об’єктів в інформаційному 

просторі у вигляді окремих вузлів.  

Крок 2. Побудова матриць параметрів для кожного інформаційного 

об’єкта. 

Крок 3. Визначення відновлюваного інформаційного об’єкту, з яким 

було втрачено зв'язок, тобто параметри якого потрібно відновити. 
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Рис. 3.14. Схема методу відновлення параметрів інформаційних об'єктів в 

інформаційному просторі 

 

Крок 4. Побудова матриці взаємодії відновлюваного інформаційного 

об’єкту з іншими інформаційними об’єктами на основі траєкторії їх 

взаємодії. 
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Крок 5. Визначення виду топології зв’язків між інформаційними 

об'єктами в інформаційному просторі (повнозв'язна топологія, топологія типу 

дерева та багатоярусний граф).  

Крок 6. Обчислення вектору відновлення параметрів для 

відновлюваного інформаційного об’єкту з урахуванням вагових коефіцієнтів 

довіри на основі визначеної топології. 

У подальшому описаний вище метод буде застосовуватися для 

відновлення відсутніх параметрів інформаційних об’єктів в інформаційному 

просторі.  

 

3.5 Метод ідентифікації вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі 

 

Ідентифікація інформаційного об'єкта в інформаційному просторі 

дозволяє однозначно визначити його за відповідними параметрами.  

Для цього може використовуватися метод ідентифікації на основі 

покрокового аналізу ознак вхідного об'єкта із використанням запитів до 

нього з метою надання можливості прийняття рішень щодо його 

ідентифікації [1]. 

Зовнішні джерела інформації для інформаційного простору в 

загальному випадку по-різному представляють вхідні об'єкти O1, O2, ..., Om, 

де m – кількість вхідних об'єктів, якими оперує інформаційний простір. 

Інформація про такі об'єкти, у вигляді набору значень ознак, надходить 

шляхом їх зчитування за допомогою сенсорів. 

Є множина інформаційних об'єктів IO1, IO2, ..., IOk, кожен з яких має 

набір параметрів Р1, Р2, ... Рn, де k – кількість інформаційних об'єктів, а n – 

кількість ознак інформаційного об'єкта. Тобто, IOk(Р1, Р2, ..., Рn). 

Кількість параметрів для кожного інформаційного об'єкта – однакова, 

але деякі параметри можуть бути відсутніми (відповідають значенню NONE), 

тобто якийсь об'єкт може просто не мати даного параметра. 
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В інформаційному просторі кожен інформаційний об'єкт IOk різний, 

тобто немає двох абсолютно однакових інформаційних об'єктів: 

IO1 ≠ IO2 ≠ IO3 ≠ ... ≠ IOk. 

На рисунку 3.15 наведено схему методу ідентифікації вхідних об'єктів в 

інформаційному просторі, суть якого зводиться до наступних кроків: 

Крок 1. Формування інформаційного простору. Формується 

інформаційний простір, який складається з множини інформаційних об'єктів, 

кожен з яких характеризується набором параметрів. Такі інформаційні 

об'єкти відрізняються один від одного, тобто вони є унікальними. 

Інформаційний простір постійно знаходиться в режимі оновлення та 

навчання. Формування інформаційного простору – це і є процедура його 

навчання, тобто розпізнавання вхідних об'єктів без прив'язки до конкретного 

об'єкта. 

Крок 2. Формування передісторії взаємодії інформаційних об'єктів. 

Інформаційні об'єкти мають зв'язки, тобто взаємодіють один з одним. Під 

зв'язком розуміється наявність у інформаційного об'єкта даних про 

параметри іншого інформаційного об'єкта, отримані в результаті їх взаємодії 

між собою. Зв'язки між інформаційними об'єктами описують траєкторію їх 

взаємодії, яка визначається передісторією взаємодії інформаційних об'єктів 

між собою.  

Інформаційні об'єкти зберігають передісторію взаємодій один з одним і 

від інформаційного об'єкта можливо отримати відповідь на питання, чи 

взаємодіяв він з іншим інформаційним об'єктом раніше, і якщо так, то чи є в 

траєкторії його взаємодії необхідний параметр. Якщо у даного 

інформаційного об'єкта немає відповіді на це питання, то він звертається до 

інших інформаційних об'єктів інформаційного простору. 

Крок 3. Зчитування параметрів вхідного об'єкта. На вхід системи 

надходить об'єкт з певним набором ознак, значення яких повинні зчитати 

сенсори, які є свого роду вимірювачами. В окремих випадках сенсори можуть 



163 

 

не брати до уваги деякі ознаки вхідних об'єктів (наприклад, не буде доступу 

або буде відсутня інформація), які відповідають значенню NULL.  

 

 

Рис. 3.15. Схема методу ідентифікації вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі 
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Інформаційні об'єкти мають локальну пам'ять параметрів. Коли 

відбувається однозначна ідентифікація вхідного об'єкта, то значення його 

ознак додаються в пам'ять відповідних параметрів інформаційного об'єкта. 

Потім, з множини значень кожного параметру інформаційного об'єкта, 

визначаються статистичні характеристики, які описують цей параметр – 

математичне очікування M та дисперсія D, і чим більше вхідних об'єктів 

ідентифікуються інформаційним простором, тим більш точними вони стають. 

Крок 4. Порівняння за ознаками. На вхід надходить певний об'єкт Оi з 

набором ознак (Р1, Р2, ..., Рn). Якщо значення кожної з цих ознак потрапляє в 

допустимий інтервал значень для відповідного параметра певного 

інформаційного об'єкта (M – D ≤ Pi ≤ M + D), то інформаційний простір 

однозначно ідентифікує вхідний об'єкт, тобто Оi = IOk. Інформаційний 

простір повинен однозначно відповісти на питання про те, чи є в ньому 

інформаційний об'єкт з такими значеннями параметрів чи такого об'єкту 

немає і буде сформований новий інформаційний об'єкт. 

Крок 5. Уточнення відсутніх ознак. Для уточнення відсутніх ознак 

вхідного об'єкта відбувається повторне їх зчитування сенсорами. У випадку 

вдалого зчитування – ознака стає відомою. У разі, якщо повторне зчитування 

виявилося невдалим, то відбувається пошук відсутньої ознаки в 

інформаційному просторі.  

Крок 6. Пошук відсутніх ознак. Якщо ознак вхідного об'єкта не 

вистачає, то необхідно звернутися до інших інформаційних об'єктів 

інформаційного простору і запросити необхідні відсутні параметри, 

ґрунтуючись на траєкторії їх взаємодії один з одним. Для цього необхідно, 

щоб кожен інформаційний об'єкт зберігав траєкторію взаємодії, тобто 

фактично мав свого роду глобальну пам'ять. При такому формуванні 

інформаційного простору всі траєкторії взаємодії всіх інформаційних об'єктів 

розміщуються в єдиному сховищі даних. 

Крок 7. Виведення результату. Відбувається виведення одного або 

декількох знайдених інформаційних об'єктів, які відповідають критеріям 
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пошуку. У випадку, коли жоден інформаційний об'єкт в інформаційному 

просторі не співпав із вхідним об'єктом, він вважається новим.  

Крок 8. Оновлення інформаційного простору. Новий вхідний об'єкт 

додається до інформаційного простору в якості інформаційного об'єкту лише 

в тому випадку, якщо значення всіх його параметрів є відомими.  

По суті, метод пошуку відсутніх ознак інформаційного об'єкта 

зводиться до наступного: ідентифікація вхідного об'єкта проводиться за 

певними зовнішніми або внутрішніми параметрами інформаційного об'єкта з 

урахуванням його взаємодії в інформаційному просторі. Для цього кожен 

інформаційний об'єкт забезпечується набором параметрів, який в певній мірі 

його характеризує. Завдяки цьому процедура ідентифікації інформаційного 

об'єкта зводиться до простого порівняння його параметрів з ознаками 

вхідного об'єкта. Якщо ознаки вхідного об'єкта в необхідній та достатній мірі 

збігаються з параметрами інформаційного об'єкта, то вхідний об'єкт 

вважається ідентифікованим. 

Перевірку адекватності методу ідентифікації вхідних об'єктів в 

інформаційному просторі було проведено з використанням методів 

машинного навчання [30, 38, 97, 107, 121].  

Вхідна вибірка даних для алгоритму ідентифікації, що є різновидом 

методу навчання з вчителем, містить множину інформаційних об'єктів 

1 2,  , ...,  kIO IO IO , кожен з яких має набір параметрів 1 2,  , ...,  nP PP . Набору 

вхідних об’єктів 1 2,  , ...,  mO OO  ставиться у відповідність набір міток 

інформаційних об’єктів 1 2,  , ...,  kIO IO IO   , якими мають бути ідентифіковані 

вхідні об’єкти. Вся вибірка даних     1 2 1 2,  , ...,  ,  , ..  , .,m kO O IO IO OO I    розділена 

на два набори: навчальний та тестовий. Модель навчалася з використанням 

навчального набору і випробувалася з використанням тестового. Помилка 

узагальнення, що являє собою частоту помилки на нових об’єктах, оцінена 

шляхом випробування моделі на тестовому наборі. 
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Вхідний набір параметрів для інформаційних об’єктів містить 

пропуски (NONE). Для коректної роботи системи ідентифікації на основі 

машинного навчання здійснено первинну обробку даних. Для цього 

встановлено значення NONE в нуль. Використання середнього або медіани в 

даному випадку є недоцільним через велику кількість інформаційних 

об’єктів та неоднозначність класифікації між об’єктами з деяким 

встановленим значенням та значенням NONE: 

info_data[`InformationObject`].fillna(0, inplace=True) 

Для ідентифікації інформаційного об’єкту, що описаний вектором 

параметрів Рn може бути використана поліноміальна логістична регресія 

(softmax regression).  

Для вхідного об’єкту Оi багатозмінна логістична регресійна модель 

спочатку вираховує суму очок  k isum О  для кожного інформаційного 

об’єкту IOk і потім оцінює ймовірність кожного інформаційного об’єкту, 

застосовуючи до сум очок багатозмінну логістичну функцію (нормалізовану 

експоненціальну функцію). Рівняння для розрахунку  k isum О  походить від 

рівняння для прогнозування лінійної регресії: 

 

  ( )( )k i

k W

iG Osum О   .      (3.30) 

 

Кожен інформаційний об’єкт має окремий вектор параметрів 
( )kG . Всі 

вектори параметрів є рядками матриці параметрів G .  

Після підрахунку сум очок для кожного інформаційного об’єкту для 

вхідного об’єкту iO  можна оцінити ймовірність kp  того, що інформаційний 

простір однозначно ідентифікує вхідний об'єкт, тобто Оi = IOk. Для цього до 

сум очок застосовується багатозмінна логістична функція, яка вираховує 

експоненту кожної суми очок і нормалізує їх: 
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де K – кількість інформаційних об’єктів; 

 isum О  – вектор сум очок кожного інформаційного об’єкту для 

вхідного об’єкту 
iО ;  

  
kisum О  – оціночна ймовірність того, що об’єкт 

iО  може бути 

однозначно ідентифікований інформаційним об’єктом IOk при заданих сумах 

очок кожного інформаційного об’єкту для даного вхідного об’єкту. 

Класифікатор на основі багатозмінної логістичної регресії прогнозує 

клас з найбільшою оціночною ймовірністю, як показано у рівнянні: 

 

        ( )argmax argmax argm x )a ( k

ii

W

ik
sum sz О um G OО   .   (3.32) 

 

Отримано модель, що дає оцінку у вигляді високої ймовірності для 

цільового інформаційного об’єкту і низьку ймовірність для інших 

інформаційних об’єктів. Для цього використано перехресну ентропію – 

мінімізацію функції витрат:  

 

( ) ( )

1 1

1
( ) log( )

m K
i i

k k

i k

L G z p
m  

   .    (3.33) 

 

Дана функція штрафує модель, коли вона дає оцінку у вигляді низької 

ймовірності для цільового інформаційного об’єкту. Перехресна ентропія була 

використана для вимірювання міри відповідності набору оцінюючих 

ймовірностей класів цільовим класам. 

Значення 
( )i

kz  дорівнює 1, якщо цільовим інформаційним об’єктом для 

i-го вхідного об’єкту є k, інакше воно дорівнює 0. При наявності лише двох 
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інформаційних об’єктів (K=2) функція витрат еквівалентна логарифмічній 

втраті.  

Вектор-градієнт функції втрат у відношенні 
( )kG  має наступний вигляд: 

 

 ( )

( ) ( )

1

1
( )k

m
i i

k i

i
G kL G p z O

m 

    .   (3.34) 

 

Далі розраховувався вектор-градієнт для кожного інформаційного 

об’єкту, після чого застосовувався градієнтний спуск для знаходження 

матриці параметрів G , яка мінімізує функцію витрат. 

 

3.6 Метод паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в 

інформаційних просторах 

 

Суть даного методу полягає в тому, що пошук інформаційного об'єкта 

буде здійснюватися незалежно паралельно у всіх інформаційних просторах. 

Структура паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в інформаційних 

просторах представлена на рисунку 3.16.  

На рисунку 3.17 наведено схему методу паралельної ідентифікації 

вхідного об'єкта в інформаційних просторах, суть якого зводиться до 

наступних кроків: 

Крок 1. Формування інформаційних просторів. Кожен інформаційний 

простір формується незалежно один від одного, тому в них можуть міститись 

інформаційні об'єкти, які повторюються. Такі повторення можуть бути як в 

межах одного інформаційного простору, так і між різними інформаційними 

просторами. 

Крок 2. Виключення інформаційних об'єктів, що повторюються. У 

кожному сформованому інформаційному просторі відбувається процес 

виключення інформаційних об'єктів, що повторюються, тобто 

перебудовується кожен інформаційний простір (ISreb) окремо. При цьому 
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однакові інформаційні об'єкти можуть залишитися в різних інформаційних 

просторах. 

 

 

Рис. 3.16. Структура паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в  

інформаційних просторах 

 

Крок 3. Порівняння за ознаками. Відбувається процес паралельного 

порівняння інформаційних об'єктів у кожному інформаційному просторі з 

певним вхідним об'єктом Оi, який має набір ознак (Р1, Р2, ..., Рn). Якщо 

значення кожної з ознак вхідного об'єкта потрапляє в допустимий інтервал 

значень для відповідного параметру будь-якого інформаційного об'єкта з 

будь-якого інформаційного простору (M – D ≤ Pi ≤ M + D), тоді вхідний 

об'єкт однозначно ідентифікується, тобто Оi = ISi(IOk). 

Крок 4. Виведення результату. Відбувається виведення, із зазначенням 

інформаційного простору, одного або декількох знайдених інформаційних 

об'єктів, які відповідають критеріям пошуку.  

Крок 5. Уточнення відсутніх ознак вхідного об'єкта. Для уточнення 

відсутніх ознак вхідного об'єкта відбувається повторне їх зчитування 

сенсорами. У випадку вдалого зчитування – параметр стає відомим. У разі, 

якщо повторне зчитування виявилося невдалим, то параметр приймає 
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значення NULL, тобто залишається не зчитаним. Після чого відбувається 

пошук відсутнього параметру в інформаційному просторі. 

 

 

Рис. 3.17. Схема методу паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в 

інформаційних просторах 
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Крок 6. Пошук відсутніх ознак вхідного об'єкта. Якщо для 

ідентифікації вхідного об'єкта ознак не вистачає, то необхідно звернутися до 

інших інформаційних об'єктів інформаційних просторів і запросити 

необхідні відсутні параметри, ґрунтуючись на траєкторії взаємодії 

інформаційних об'єктів один з одним в межах свого інформаційного 

простору. Для цього необхідно, щоб кожен інформаційний об'єкт зберігав 

траєкторію взаємодії, тобто фактично мав свого роду глобальну пам'ять. При 

такому формуванні інформаційного простору всі траєкторії взаємодії всіх 

інформаційних об'єктів поміщаються в єдине сховище даних. 

Крок 7. Оновлення інформаційного простору. У випадку, коли жоден 

інформаційний об'єкт в жодному інформаційному просторі не співпав із 

вхідним об'єктом, то він вважається новим. Новий вхідний об'єкт додається 

до інформаційного простору в якості інформаційного об'єкту лише в тому 

випадку, якщо значення всіх його параметрів є відомими. При цьому цей 

об'єкт буде додано до інформаційного простору згідно результатів 

дискримінантного аналізу. 

Для класифікації інформаційних об'єктів з метою їх додавання до 

інформаційного простору використовується багатовимірний 

дискримінантний аналіз. Для цього, для кожного інформаційного простору 

побудовано дискримінантну функцію, яка має наступний вигляд: 

 

0 1 1 ...
h

j h j j

IS h n nhd p p      ,    (3.35) 

 

де 
h

j

ISd  – значення дискримінантної функції для j -го інформаційного 

об'єкта в h -му інформаційному просторі; 

j

ghp  – параметри j -го інформаційного об'єкта, які є значущими (мають 

значення, відмінне від NONE) для h -го інформаційного простору, ( 1, )g n ; 
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0

h  – вільний коефіцієнт дискримінантної функції, який відповідає h -

му інформаційному простору, ( 1, )h l ; 

g  – коефіцієнти дискримінантної функції, які відповідають значущим 

параметрам кожного інформаційного простору, ( 1, )g n . 

Потім, для кожного інформаційного об'єкту ( 1, )jIO j k  в кожному 

інформаційному просторі ( 1, )hIS h l  обчислюємо значення дискримінантної 

функції 
h

j

ISd . 

Після чого, на основі набору значень 
h

j

ISd  для кожного інформаційного 

простору знаходимо основні статистичні характеристики отриманих значень 

дискримінантних функцій: математичне очікування ( )
hISM d  та дисперсію 

( )
hISD d . Ці характеристики дають можливість визначити приналежність 

нового інформаційного об'єкту до того чи іншого інформаційного простору. 

Для кожного вхідного об'єкта iO , який має бути доданий у якості 

нового інформаційного об'єкту newIO , обчислюються значення 

дискримінантних функцій 
h

new

ISd  та порівнюються з отриманими 

статистичними характеристиками кожного інформаційного простору. Новий 

інформаційний об'єкт newIO  буде додано до того інформаційного простору, 

характеристики якого відповідають наступній умові: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
h h h h h

new

IS IS IS IS ISM d D d d M d D d    .   (3.36) 

 

Реалізація наведеного вище дискримінантного аналізу дозволяє 

визначити інформаційний простір, до якого має бути віднесений 

інформаційний об'єкт, що відповідає новому вхідному об'єкту.  
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3.7 Метод ідентифікації вхідного об’єкта на основі об'єднання 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір 

 

Ідентифікація об'єкта в інформаційному просторі дозволяє однозначно 

визначити інформаційний об'єкт за його ознаками. Для пошуку вхідного 

об'єкта використовується метод ідентифікації на основі покрокового аналізу 

ознак об'єкта з використанням запитів до об'єкту для того, щоб надати 

можливість аналізу проміжних результатів для прийняття рішень про 

ідентифікацію вхідного об'єкта. 

Основою розроблюваного методу є процес об'єднання окремих 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір. При цьому, всі 

інформаційні об'єкти (IO) з усіх інформаційних просторів (IS) об'єднуються в 

єдиний інформаційний простір (UIS) для подальшого пошуку в ньому 

вхідного об'єкта (O). Структура об'єднання окремих інформаційних просторів 

в єдиний інформаційний простір представлена на рисунку 3.18. 

На рисунку 3.19 наведено схему методу ідентифікації вхідного об'єкта 

на основі об'єднання інформаційних просторів в єдиний інформаційний 

простір, суть якого зводиться до наступних кроків: 

Крок 1. Формування інформаційних просторів. Кожен окремий 

інформаційний простір формується незалежно один від одного, тому в них 

можуть міститись інформаційні об'єкти, які повторюються. Такі повторення 

можуть бути як в межах одного інформаційного простору, так і між різними 

інформаційними просторами. 

Крок 2. Формування єдиного інформаційного простору. Всі 

інформаційні об'єкти з усіх інформаційних просторів об'єднуються в єдиний 

інформаційний простір.  

Крок 3. Виключення інформаційних об'єктів, що повторюються. В 

сформованому єдиному інформаційному просторі відбувається процес 

виключення інформаційних об'єктів, що повторюються, тобто 

перебудовується єдиний інформаційний простір (UISreb).  
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Рис. 3.18. Об'єднання інформаційних просторів в єдиний інформаційний 

простір 

 

Крок 4. Порівняння за ознаками. Відбувається процес порівняння 

інформаційних об'єктів єдиного інформаційного простору з певним вхідним 

об'єктом Оi, який має набір ознак (Р1, Р2, ..., Рn). Якщо значення кожної з 

ознак вхідного об'єкта потрапляє в допустимий інтервал значень для 

відповідного параметру будь-якого інформаційного об'єкта з єдиного 

інформаційного простору (M – D ≤ Pi ≤ M + D), тоді вхідний об'єкт 

однозначно ідентифікується, тобто Оi = UISi(IOk). 
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Крок 5. Виведення результату. Відбувається виведення, із зазначенням 

інформаційного простору, одного або декількох знайдених інформаційних 

об'єктів, які відповідають критеріям пошуку.  

 

 

Рис. 3.19. Схема методу ідентифікації вхідного об'єкта на основі об'єднання 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір 
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Крок 6. Уточнення відсутніх ознак вхідного об'єкта. Для уточнення 

відсутніх ознак вхідного об'єкта відбувається повторне їх зчитування 

сенсорами. У випадку вдалого зчитування – параметр стає відомим. У разі, 

якщо повторне зчитування виявилося невдалим, то параметр приймає 

значення NULL, тобто залишається не зчитаним.  

Крок 7. Оновлення інформаційного простору. У випадку, коли жоден 

інформаційний об'єкт в єдиному інформаційному просторі не співпав із 

вхідним об'єктом, то він вважається новим. Новий вхідний об'єкт додається в 

якості інформаційного об'єкту лише в тому випадку, якщо значення всіх його 

параметрів є відомими. При цьому цей об'єкт буде додано до інформаційного 

простору, визначеного згідно багатовимірного дискримінантного аналізу. 

Розглянемо особливості формування формули пошуку інформаційного 

об'єкта за параметрами на основі теоретико-множинного формалізму. 

Позначимо множину інформаційних об'єктів на інформаційному 

просторі (IS) виразом: 

 

 | 1,...,iIS io i k  ,    (3.37) 

 

де ioi – інформаційний об'єкт. 

При цьому множину параметрів на інформаційному просторі можна 

представити у вигляді виразу: 

 

 ( ) ( ) | 1,...,jP IS P IS j l  ,    (3.38) 

 

де l – кількість допустимих ознак. 

Можливі значення параметру Pj описується виразом: 

 

 1,...,
j

j

P

j jmp p p ,     (3.39) 

 



177 

 

де m – кількість допустимих значень параметру. 

У разі, коли для об'єкта ioi задано, принаймні, одне значення параметру 

Pj, тоді множина заданих значень параметру Pj для об'єкта ioi описується 

виразом: 

 

  ( ) ( ), 1,..., jP

j i js i jp io p io s m p   .   (3.40) 

 

У разі, коли для об'єкта ioi значення параметру Pj не задані (тобто 

параметр дорівнює порожній множині ( )ip io  ), тоді множина наборів 

значень всіх параметрів для об'єкта ioi описується виразом: 

 

  ( ) ( ) : 1,..., ,j i j i jp io p io j j l p    .   (3.41) 

 

Тоді, пошук об'єкта ioi за параметрами представляється як множина 

об'єктів типу {[ параметр Pj : значення параметру Pj для об'єкта ioi]}. Отже, 

формулу пошуку за параметрами FP(ioi) об'єкта ioi можна представити як: 

 

 

: ( ) | ( ),
( )

( ) : 1,..., , ( )j

j j i j

i P

j i j i

P p io P P IS
FP io

p io p j j l p io

     
  

     

.   (3.42) 

 

Для формування запиту з метою отримання шуканої вибірки 

інформаційних об'єктів IS UIS  в процесі покроково задаються значення 

підмножини параметрів для побудови формули пошуку за параметрами.  

Розроблений метод ідентифікації вхідного об’єкта на основі об'єднання 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір дозволяє виконати 

уточнення відсутніх ознак вхідного об’єкту для забезпечення додавання 

інформаційного об’єкту до інформаційного простору, який є складовою 

єдиного інформаційного простору. 
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Висновки до розділу 3 

 

Розроблено алгоритм формування інформаційного простору з 

використанням інформаційної системи, яка фактично є програмним базисом 

для підтримки інформаційного простору. Ідентифікація вхідного об'єкта в 

інформаційному просторі дозволяє однозначно ідентифікувати його за 

відповідними ознаками. Для цього використовується метод ідентифікації 

заснований на покроковому аналізі характеристик об'єкта. 

Описано процес розміщення інформаційних об'єктів в інформаційному 

просторі. Інформаційний простір формується для комплексу об'єктів, що 

динамічно змінюються. Розглянуто дворівневу систему зв'язків на 

глобальному та локальному рівнях взаємодії. Така схема дозволяє підтримати 

живучість інформаційного простору.  

Взаємодію інформаційних об'єктів в інформаційному просторі 

представлено у вигляді різних мережевих структур: повнозв'язної топології, 

топології типу дерева та багатоярусного графу.  

Представлено інформаційні об’єкти в інформаційному просторі та 

визначено зв'язки між ними. Для побудови інформаційного простору, 

необхідне єдине представлення того, якими параметрами описується кожен 

інформаційний об’єкт всередині інформаційного простору, тобто на рівні 

низької декомпозиції. 

Описано алгоритм формування уніфікованих понять, для того, щоб 

зв'язати параметри інформаційних об'єктів таким чином, щоб в результаті 

такого зв'язку, отримати єдиний інформаційний об’єкт. На основі такого 

онтологічного аналізу було побудовано матрицю інформаційного простору. 

Розроблено метод відновлення параметрів інформаційних об'єктів в 

інформаційному просторі. Отримано вектор відновлення параметрів для 

інформаційного об’єкту на основі матриці інформаційного простору та 

побудовано матрицю взаємодії параметрів інформаційних об’єктів з 

урахуванням вагових коефіцієнтів довіри. 
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Запропоновано етапи ідентифікації інформаційного об'єкта в 

інформаційному просторі на основі покрокового аналізу ознак вхідного 

об'єкта із використанням запитів до нього з метою надання можливості 

прийняття рішень щодо його ідентифікації. 

Розроблено метод ідентифікації вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі, що заснований на реалізації взаємодії інформаційних об'єктів між 

собою всередині інформаційного простору. 

Розроблено метод паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в 

інформаційних просторах, коли пошук інформаційного об'єкта здійснюється 

незалежно паралельно в усіх інформаційних просторах. 

Розроблено метод ідентифікації вхідного об’єкта на основі об'єднання 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір для подальшого 

пошуку в ньому вхідного об'єкта. Запропоновано формулу пошуку 

інформаційного об'єкта за параметрами на основі теоретико-множинного 

формалізму.  
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РОЗДІЛ 4 

МЕХАНІЗМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЄДИНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  

 

4.1 Розробка концептуальної моделі системи дистанційного 

навчання 

 

На сьогодні у більшості ЗВО функціонують свого роду інформаційні 

веб-портали, які частково мають властивості СДН та використовуються для 

забезпечення можливості розповсюдження інформаційних навчальних 

ресурсів, представлених в електронному вигляді. Дані на цих інформаційних 

веб-порталах організовані відповідно до існуючої організаційної структури 

ЗВО. Такі веб-портали надають інформацію про організацію навчального 

процесу, викладачів, спеціальності, дисципліни та їх навчально-методичне 

забезпечення (рис. 4.1) [22, 39-41].  

 

 

Рис. 4.1. Структура інформаційного веб-порталу закладу вищої освіти 
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На основі розглянутої структури інформаційного веб-порталу ЗВО 

розроблено концептуальну модель СДН (рис. 4.2) [22, 32]. Така модель 

відрізняється від інформаційного веб-порталу наявністю навчального блоку 

наповненого інтерактивним вмістом для набуття теоретичних знань, 

отримання практичних навичок та контролю якості отриманих знань з 

дисциплін освітньо-професійної програми.  

 

 

Рис. 4.2. Концептуальна модель системи дистанційного навчання 

 

Для СДН, створеної за представленою концептуальною моделлю 

(рис. 4.2), була обґрунтована доцільність застосування комбінованого типу 

ДН, а саме: з одного боку необхідно організувати інтерактивне навчання 

студентів без участі викладача, а з іншого – СДН повинна містити 

функціональні модулі, які допомагають викладачам здійснити 

координування та контроль отримання знань студентами. 

В рамках СДН перед викладачами постає завдання розробки 

електронних версій навчальних матеріалів за шаблоном в текстовому, аудіо- 

або відео-форматі. Дії з додавання нових матеріалів, редагування існуючих, 

внесення змін до структури дисциплін перекладаються на адміністраторів, 

компетентних в сфері веб-технологій. Після авторизації студенти отримують 
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доступ до навчальних матеріалів, розподілених за цілями навчання. Всі 

переміщення між навчальними блоками, список переглянутих матеріалів, 

результати виконання контрольних та тестових завдань необхідно 

автоматично фіксувати в системі та при необхідності надавати викладачу для 

координування та контролю процесу навчання кожного студента.  

Для формального представлення концептуальної схеми ПрО наведемо 

її детальний опис у вигляді моделі БЗ для зберігання навчального матеріалу 

СДН. Під БЗ будемо розуміти сукупність фактів, правил, явищ, що описують 

ПрО [53, 259].  

Модель БЗ, розроблена засобами UML Database Diagram [90, 157, 165, 

172, 226], представлена на рис. 4.3 [21]. 

БЗ разом з механізмами виведення інформації повинні забезпечити 

процес навчання за допомогою інформаційних ресурсів, до яких були 

віднесені:  

– текстові навчальні матеріали; 

– терміни і поняття з визначеннями; 

– контрольні та тестові запитання з правильними варіантами 

відповідей; 

– додаткова навчальна література; 

– навчальні мультимедійні матеріали.  

БЗ доповнюється інформацією про організаційну структуру процесу 

навчання, даними про викладачів та студентів.  

Для фізичної реалізації наведеної моделі БЗ для зберігання навчального 

матеріалу СДН опишемо механізми динамічного перетворення семантичних 

термінів та понять онтології ПрО в уніфіковані структури даних для їх 

зберігання з урахуванням вимог СУБД. 

Розглянемо два термінологічних поняття: реляційна онтологія, яка 

складена відповідно до вимог СУБД та класична онтологія, що виражається в 

термінах ПрО.  
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Рис. 4.3. Модель БЗ для зберігання навчального матеріалу СДН 

 

Розробимо модель представлення реляційної онтології та узгодимо її 

терміни з термінами класичної онтології. 

Реляційна онтологія побудована за правилами реляційної моделі, тобто: 

– класи онтології відповідають таблицям БД; 
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– властивості класів онтології відповідають полям таблиць БД; 

– об'єкти відповідних класів онтології відповідають записам в таблицях 

БД; 

– значення відповідних властивостей об'єкта онтології відповідають 

значенням полів запису в таблиці БД; 

– множина відношень на класах онтології відповідає множині 

реляційних відношень між таблицями БД; 

– значення будь-якої властивості класу онтології визначається з її 

домену; 

– для властивостей класів можуть бути задані обмеження на їх 

значення. 

Представимо реляційну онтологію у вигляді кортежу: 

 

, , , , ,rel con con relO CL ATR REL DT DOM LIM  ,   (4.1) 

 

де relREL  − множина відношень на класах; 

DT  − множина типів даних системи управління базами даних; 

DOM  − множина доменів системи управління базами даних; 

LIM  − множина обмежень значень атрибутів класів. 

Множина концептуальних найменувань класів (таблиць) ПрО: 

 

1{ ,..., ,..., }con con con con

i nCL cl cl cl ,     (4.2) 

 

де n – кількість класів. 

Множина концептуальних найменувань атрибутів класів: 

 

,1 , , ( ){ ,..., ,..., }, 1,...,con con con con

i i j i m iATR atr atr atr i n  ,   (4.3) 

 

де m(i) – кількість атрибутів i-го класу;  
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,1, , , , ( ),{ ,..., ,..., }, 1,..., ; 1,..., ( )con con con

i val i j val i m i valatr atr atr i n val VAL i   − кортеж значень 

атрибуту ,

con

i jatr  класу 
con con

icl CL , тобто екземпляр класу (запис таблиці), а 

, ,

con

i j valatr  − значення атрибуту ,

con

i jatr  для даного екземпляра класу. 

Наведений формальний опис ПрО виконує задачу співставлення 

запитів на мові SQL з даними із БЗ, що відповідають поставленому запиту. 

При складанні запитів на мові SQL згідно вимог СУБД 

використовуються компоненти conCL  і conATR  реляційної онтології, що не 

завжди є зручним для кінцевого користувача. При цьому виникають 

труднощі під час формування запитів до реляційних БД сторонніми 

користувачами, пов'язані з назвами об'єктів БД в даній СУБД. Це призводить 

до необхідності розгляду найменувань об'єктів ПрО у якості окремих об'єктів 

з певною структурою і семантичними зв'язками, що не залежать від 

обмежень, які встановлює СУБД на найменування об'єктів БД. Такі 

найменування будемо називати семантичними. Тобто, семантичні 

найменування вводяться під час розробки моделі БЗ, а концептуальні – 

формує розробник згідно вимог СУБД.  

Семантична схема найменувань не підлягає комп'ютерній обробці, 

тобто не може бути використана СУБД. Реалізувати таку можливість можна 

шляхом розробки онтології ПрО, що формалізує семантичну модель БЗ.  

Спочатку розглянемо множину термінів згідно формальної моделі 

класичної онтології (2.1). Для реалізації комп'ютерної обробки семантичних 

найменувань необхідно встановити їм у відповідність концептуальні терміни. 

Тобто, оголошені терміни реляційної онтології доповнимо множинами 

семантичних найменувань, що виявляються при формуванні БЗ з 

урахуванням обмежень онтологій.  

Множина семантичних найменувань класів (таблиць) ПрО: 

 

1{ ,..., ,..., }sem sem sem sem

i nCL cl cl cl ,     (4.4) 
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де n – кількість класів. 

Множина семантичних найменувань атрибутів класів: 

 

,1 , , ( ){ ,..., ,..., }, 1,...,sem sem sem sem

i i j i m iATR atr atr atr i n  ,   (4.5) 

 

де m(i) – кількість атрибутів i-го класу. 

Найменування, що містяться в множинах semCL  і semATR  не залежать від 

обмежень СУБД і є загальними для всього ЄІП. В той час, як множини conCL  і 

conATR  діють тільки в межах відповідних ІП.  

Для завершення представлення онтології окрім множини термінів ПрО 

та термінів реляційної онтології використаємо терміни, що позначають 

абстрактні класи онтології. Вони не мають властивостей і вводяться для 

класифікації реляційної онтології. Таким чином, множина термінів онтології 

може бути представлена як: 

 

, , , ,con sem abs con semT СL CL CL ATR ATR  ,    (4.6) 

 

де 
conСL  – множина концептуальних термінів СУБД; 

semCL  – множина семантичних термінів ПрО; 

absCL  – множина термінів абстрактних класів ПрО; 

conATR  – множина концептуальних термінів атрибутів класів ПрО; 

semATR  – множина семантичних термінів атрибутів класів ПрО. 

Розглянемо відношення R  з (2.1) на множині термінів T, які 

складаються з відношень між семантичними і концептуальними термінами 

semcon

CLREL  і 
semcon

ATRREL , а також відношень «предок-нащадок» ,

semcon

CL genREL , 

«частина-ціле» , ,

semcon

CL gen pwREL  і «клас-атрибут» ,

semcon

ATR clattREL : 

 

, , , ,, , , ,semcon semcon semcon semcon semcon

CL ATR CL gen CL gen pw ATR clattR REL REL REL REL REL    (4.7) 
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Відношення між семантичними і концептуальними термінами 
semconREL  

на множині T визначимо окремо для термінів класів і їх атрибутів. 

Відношення для термінів класів 
semcon

CLREL  опишемо як: 

 

1

1

,..., ,...,
sem sem sem

semcon z Z
CL con con con

z Z

cl cl cl
REL

cl cl cl

 
  
 

,    (4.8) 

 

де 
sem

z

con

z

cl

cl
 – пари семантичних і концептуальних термінів; 

Z – загальна кількість класів ПрО з урахуванням абстрактних класів, 

тому Z > n. 

Для уніфікації структур у виразі (4.8) використаємо однакові 

конструкції для термінів усіх типів класів. Оскільки, у абстрактних класів 

концептуальні терміни відсутні, тому відповідна позиція структури містить 

значення NULL: 

 

sem
semconz
CL

cl
REL

NULL
  ,     (4.9) 

 

Відношення для термінів атрибутів класів 
semcon

ATRREL  опишемо як: 

 

, ( ) , ( ),1

,1 , ( ) , ( )

,..., ,...,

sem semsem

i j i i m iisemcon

ATR con con con

i i j i i m i

atr atratr
REL

atr atr atr

  
  
  

,   (4.10) 

 

де 1,...,i n , а n – кількість класів; 

, ( )

, ( )

sem

i j i

con

i j i

atr

atr
 – пари семантичних і концептуальних термінів атрибутів класів; 

( ) 1,..., ( )j i m i , а m(i) – кількість атрибутів i-го класу. 
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Потужність множини 
semcon

ATRREL  дорівнює потужності множин 
conATR  

або 
semATR  за рахунок відсутності атрибутів в абстрактних класах.  

Відношення «предок-нащадок» ,

semcon

CL genREL  визначаються тільки на 

термінах абстрактних класів. Для цього визначається система типізованих 

ознак, що визначає ідентифікатор абстрактного класу. Ці ознаки є термінами 

абстрактних класів множини absCL .  

Ідентифікатор визначає абстрактні класи і відношення між ними типу 

«предок-нащадок» за рахунок значення відповідних типізованих ознак в 

певних позиціях.  

Відношення типу «предок-нащадок» ,

semcon

CL genREL  представимо у вигляді:  

 

1
, 1

1

| ,..., | ,..., |
sem sem sem

semcon z Z
CL gen z Zcon con con

z Z

cl cl cl
REL ID ID ID

cl cl cl

 
  
 

,  (4.11) 

 

де 
sem

z

con

z

cl

cl
 – пари семантичних і концептуальних термінів; 

zID  – ідентифікатор абстрактного класу згідно системи типізованих 

ознак. 

Використання системи типізованих ознак дозволяє описати умовно-

постійну частину структури ПрО, яка має постійне число рівнів, що задається 

кількістю типізованих ознак.  

Відношення типу «частина-ціле» , ,

semcon

CL gen pwREL  дозволяє розширити 

відношення «предок-нащадок» ,

semcon

CL genREL  шляхом деталізації відповідних 

абстрактних класів: 

 

1 1
, ,

1 1

| ,..., | ,..., |
sem sem sem

semcon z z Z Z
CL gen pw con con con

z z Z Z

cl ID cl ID cl ID
REL

cl Ptr cl Ptr cl Ptr

 
  
 

,  (4.12) 
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де 
sem

z

con

z

cl

cl
 – пари семантичних і концептуальних термінів; 

zID  – ідентифікатор абстрактного класу згідно системи типізованих 

ознак; 

zPtr  – вказівник на вузол-предок, що визначає рівень вкладеності. 

Для узгодження термінів атрибутів класів використаємо відношення 

типу «клас-атрибут» 
,

semcon

ATR clattREL , що визначається між термінами класів і 

термінами їх атрибутів. Для цього з’єднаємо кортежі атрибутів відношення 

semcon

ATRREL  з відповідними класами відношення , ,

semcon

CL gen pwREL  шляхом доповнення 

кортежів відношення 
semcon

ATRREL  посиланням iLink  на i-тий клас відношення 

, ,

semcon

CL gen pwREL . Після чого отримаємо наступне відношення типу «клас-атрибут» 

,

semcon

ATR clattREL : 

 

, ( ) , ( ),1

,

,1 , ( ) , ( )

,..., ,...,

sem semsem

i j i i m iisemcon

ATR clatt icon con con

i i j i i m i

atr atratr
REL Link

atr atr atr

  
  
  

 , (4.13) 

 

де 1,...,i n , а n – кількість класів; 

, ( )

, ( )

sem

i j i

con

i j i

atr

atr
 – пари семантичних і концептуальних термінів атрибутів класів; 

( ) 1,..., ( )j i m i , а m(i) – кількість атрибутів i-го класу; 

iLink – посилання на i-тий клас у відношенні , ,

semcon

CL gen pwREL . 

Наведені вище термінологічні узгодження, що використовуються в 

класичній та реляційній онтології, дозволять інтерпретувати запит 

сформульований в термінах ПрО у запит на мові SQL.  
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4.2 Розробка функціональної моделі системи дистанційного 

навчання 

 

Розглянемо СДН у вигляді моделей ПрО засобами методологій AS-IS та 

AS-TO-BE. Модель AS-IS описує існуючу бізнес-логіку процесів ПрО, на її 

основі розробляється модель AS-TO-BE, яка описує функціональні вимоги до 

майбутньої системи.  

Аналіз ПрО був проведений із використанням функціонально-

орієнтованого підходу, а його результати представлені у вигляді моделі AS-IS 

засобами методології IDEF0, у вигляді діаграми декомпозиції першого рівня 

(рис. 4.4) [47, 90, 130].  

 

 

Рис. 4.4. Функціональна модель інформаційного веб-порталу у вигляді моделі 

AS-IS засобами методології IDEF0 

 

Основними недоліками існуючих інформаційних веб-порталів є:  

– відсутність можливості надання агрегованих даних по кожному 

викладачу, в рамках конкретного навчального року, семестру, рівня вищої 
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освіти, дисципліни тощо. Надається можливість лише переглянути загальний 

список розроблених навчально-методичних матеріалів; 

– невідповідність веб-порталу вимогам інтегрованості до ІС, які 

використовуються в діяльності ЗВО; 

– відсутність можливості додавання мультимедійних засобів підтримки 

навчального процесу. Інформаційні ресурси подаються у вигляді текстового 

файлу з можливістю он-лайн перегляду та скачування з серверу; 

– відсутність механізму розподілу прав доступу до навчальних ресурсів 

ЗВО. Всі електронні матеріали всіх дисциплін знаходяться у повному 

відкритому доступі для будь-якого користувача, що негативно впливає на 

мотивацію викладачів, оскільки відсутній діючий механізм захисту їх 

авторських прав; 

– відсутність стандартизації (корпоративних вимог) зі створення 

електронних версій навчально-методичного забезпечення дисциплін у ЗВО та 

правил їх публікації на інформаційному веб-порталі; 

– виконання функцій пасивного сховища електронних версій 

навчально-методичного забезпечення дисциплін, без можливості організації 

процесу набуття практичних навичок та проведення перевірки отриманих 

знань, контролю пізнавальної діяльності студентів, формування рейтингових 

оцінок студентів тощо. 

Незважаючи на вказані суттєві недоліки існуючі інформаційні веб-

портали ЗВО найчастіше відповідають вимогам масштабованості та 

модульності, а також розроблені з урахуванням вимог мультимовності та 

мультиплатформенності і можуть стати базою для розробки та імплементації 

СДН.  

Створення функціональної моделі СДН дозволяє визначити ролі 

користувачів системи (студенти, викладачі, співробітники центру 

моніторингу якості вищої освіти та незареєстровані користувачі) і описати 

доступні дії для кожного типу користувачів.  
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На рисунку 4.5 представлена функціональна модель СДН у вигляді 

моделі AS-TO-BE засобами методології IDEF0 [47, 90, 130]. 

 

 

Рис. 4.5. Функціональна модель СДН у вигляді моделі AS-TO-BE засобами 

методології IDEF0 

 

Перша дія, з якої починається взаємодія із СДН – це авторизація 

користувача, результати якої накладають обмеження на доступні дії через 

веб-форми додатку, а саме: 

– тільки перегляд даних стосовно організаційної структури ЗВО та 

структури спеціальностей і освітньо-професійних програм, за якими ведеться 

підготовка студентів; 

– перегляд навчально-методичного забезпечення дисциплін та 

проведення самоконтролю в рамках поточного семестру для авторизованого 

студента; 

– внесення змін до даних, що відображаються, та складу інформаційних 

ресурсів СДН для адміністраторів системи; 
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– перегляд дисциплін, розробленого їх навчально-методичного 

забезпечення та проведення оцінювального тестування студентів для 

авторизованого викладача. 

Окрім розробки графічного представлення функціональної моделі AS-

TO-BE задамо формальний математичний опис розробленої функціональної 

моделі ПрО.  

Математична модель ПрО може бути задана наступним чином [47]: 

 

, ,C E G S ,     (4.14) 

 

де С – це обмежена вимогами автоматизація ПрО, яку можна описати 

як систему, що задається у вигляді множини процесів E, відношень між 

процесами G та словника глосаріїв S кожної діаграми моделі. 

Множину бізнес-процесів ПрО представимо наступним чином: 

 

 1,..., NE E E .     (4.15) 

 

Кожен бізнес-процес ПрО Ei описується входами (I), виходами (O), 

управліннями (M) та механізмами (R).  

Представимо множини інформаційних потоків ПрО. Множина вхідних 

потоків iI  процесу Ei, що описує вхідні дані процесів СДН: 

 

 1,...,i NI i i .     (4.16) 

 

Множина вихідних потоків iO  процесу Ei, що описує вихідні дані, які 

отримані в процесі взаємодії із СДН: 

 

 1,...,i NO o o .     (4.17) 
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Множина потоків управління 
iM  процесу Ei, яка описує об’єкти, що 

регламентують та задають правила здійснення процесів в ПрО: 

 

 1,...,i NM m m .     (4.18) 

 

Множина потоків-механізмів 
iR  процесу Ei, яка описує ресурси, що 

використовуються або, які виконують процеси взаємодії із СДН: 

 

 1,...,i NR r r .     (4.19) 

 

Тоді, на основі (4.16) – (4.19) кожен бізнес-процес ПрО може бути 

описаний наступним чином: 

 

, , ,i i i i iE I O M R  .    (4.20) 

 

Множина відношень G між процесами  1,..., NE E , які визначають 

постійні зв’язки та динамічні взаємодії компонентів системи, задається в 

узагальненому випадку наступним простором значень: 

 

, ,OI OM ORG G G G .    (4.21) 

 

В межах ПрО були визначені лише співвідношення GOI типу вихід-вхід, 

де GOI – множина вихідних потоків процесу Ei, які перетворяться у вхідні 

потоки процесу Ej, наявність яких надасть змогу запустити виконання 

процесу Ej, тобто вихід k1 i-го процесу ( 1k

io ) є входом k2 для j-го процесу ( 2k

ji ): 

 

1 ( )k

i OI io G E .     (4.22) 

2 1k k

j ii o .      (4.23) 
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Беручи до уваги сказане, вираз (4.14) може бути записаний у 

наступному вигляді: 

 

, ,OIC E G S .     (4.24) 

 

В результаті аналізу ПрО та визначення вимог до неї була розроблена 

функціональна модель СДН у вигляді діаграми бізнес-процесів засобами 

технології BPМN (рис. 4.6) [19]. 

 

 

Рис. 4.6. Функціональна модель СДН у вигляді діаграми бізнес-процесів 

засобами технології BPМN 

 

Створення функціональної моделі дало можливість розподілити ролі 

користувачів СДН (незареєстрованих користувачів, студентів, викладачів, 

адміністраторів), опис доступних дій для кожного типу користувачів 

(додавання інформаційних ресурсів, контроль електронного вмісту, 
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отримання даних тощо) та описати схему обміну даними між користувачами. 

Така СДН дає можливість [25]:  

– розповсюджувати доступ до електронних версій навчально-

методичного забезпечення дисциплін, створеного викладачами, за формами 

навчання, рівнями вищої освіти та семестрами; 

– оптимізовувати процес поширення та уніфікації представлень 

електронних версій навчальних матеріалів; 

– пропонувати інструментарій створення електронних завдань для 

оцінки отриманих знань студентів (проведення проміжних та підсумкових 

контрольних робіт); 

– отримувати статистичні дані про активність студентів, кількість їх 

звернень до навчальних матеріалів, результати оцінки знань. 

Функціональна модель СДН може бути представлена у вигляді набору 

реалізованих системних і освітніх функцій для кожної ролі користувача [49].  

Функції СДН для ролі користувача «Адміністратор»: 

– авторизація користувача; 

– надання механізмів навігації лабораторними заняттями та 

практичними завданнями дисципліни; 

– відображення умови завдань у вигляді веб-форми; 

– забезпечення змістовного діалогу користувача з системою; 

– відображення елементів управління для введення відповіді; 

– забезпечення поетапного виконання завдань лабораторного заняття; 

– забезпечення перевірки і оцінки отриманої відповіді студента; 

– надання необхідної допомоги і підказок; 

– демонстрація еталонного виконання практичного завдання; 

– фіксування відомостей про хід і результати виконання практичного 

завдання, їх запис у протокол. 

Функції СДН для ролі користувача «Викладач»: 

– авторизація користувача; 
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– додавання та редагування тем лабораторних занять, установка 

кількості практичних завдань в рамках кожного лабораторного заняття; 

– додавання та редагування практичних завдань і установка кількості 

балів за виконане завдання; 

– додавання та редагування еталонного виконання практичного 

завдання; 

– додавання та редагування підказок для кожного практичного 

завдання. 

Функції СДН для ролі користувача «Студент»: 

– авторизація користувача; 

– вибірка результатів навчання з обраної дисципліни, групи, студента. 

Функціональна модель процесу управління навчальними матеріалами 

представлена на рисунку 4.7 [49].  

 

 

Рис. 4.7. Функціональна модель процесу управління навчальними 

матеріалами 

 

Навчальні матеріали повинні бути представлені в електронному вигляді 

за заданим шаблоном та передані адміністратору СДН для їх розміщення. 

Можна виділити наступні операції адміністратора: додавання нових, 

видалення обраних та редагування існуючих навчальних матеріалів. 
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Результати операцій з даними відображаються в БД. При отриманні заявки на 

розміщення або зміну вмісту навчальних матеріалів, адміністратору 

необхідно провести ряд функціональних дій із системою. Функціональна 

модель процесу отримання практичних навичок студентами представлена на 

рисунку 4.8 [49].  

 

 

Рис. 4.8. Функціональна модель процесу отримання практичних навичок 

студентами 

 

Після авторизації студенту надається можливість вибрати потрібну 

лабораторну роботу та практичне завдання для виконання. При необхідності 

студент може звернутися до коротких теоретичних відомостей або перейти 

до виконання практичного завдання. Після отримання завдання, студент має 

можливість ввести результат виконання, часові обмеження при цьому 

відсутні. Якщо результат студента збігається з еталонним, про це видається 

оповіщення, здійснюється запис результатів в БД, і студент має можливість 

перейти до наступного практичного завдання. Якщо результат студента не 

збігається з еталонним, тобто студент допускає помилку при виконанні 

практичного завдання, він отримує від системи підказку. Наприклад, при 

виконанні практичного завдання з дисципліни «Бази даних» можуть 

виникнути наступні ситуації: якщо помилка є семантичною (правильна 
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структура запиту, але запит не вирішує поставленого завдання), то в якості 

підказки студенту видається структура правильної вибірки, а якщо помилка є 

синтаксичною (код запиту невірний), то студент отримує сповіщення про 

помилку з текстом коментарів. Також була розроблена функціональна модель 

системи адміністративного керівництва у вигляді діаграми бізнес-процесів 

засобами технології BPМN, яка представлена на рисунку 4.9 [19]. 

 

 

Рис. 4.9. Функціональна модель системи адміністративного керівництва у 

вигляді діаграми бізнес-процесів засобами технології BPМN 
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Інформаційні ресурси створюються викладачами в процесі виконання 

методичної та наукової роботи. Планові та фактичні показники 

індивідуального плану викладача, кафедральних планів та звітів зі створення 

методичних розробок і наукових праць кількісно відображають динаміку 

розвитку інформаційних ресурсів ЗВО. Невід'ємними завданнями системи 

адміністративного керівництва, в яких здійснюється управління 

інформаційними ресурсами ЗВО, є: 

– контроль виконання індивідуальних планів викладачів; 

– контроль інформаційного та методичного забезпечення дисциплін 

всіх навчальних планів, усіх спеціальностей та освітньо-професійних 

програм ЗВО. Оцінка поточного стану розробок методичної спрямованості з 

урахуванням термінів їх обов'язкового оновлення; 

– визначення показників наукової діяльності, формування рейтингових 

списків викладачів, створення звітів про наукову роботу ЗВО; 

– контроль якісного складу кафедр, формування акредитаційних та 

ліцензійних справ для існуючих і нових освітньо-професійних програм. 

Наявність розподілених джерел даних призводить до ускладнення процесу 

узгодженої обробки інформації та видачі звітів, які відповідають вимогам 

повноти, достовірності та своєчасності. У свою чергу застосування ручної 

технології обробки інформації істотно знижує продуктивність і 

оперативність прийняття ефективних управлінських рішень, вимагає значних 

витрат часу та істотних трудових ресурсів на виконання рутинних операцій з 

обробки даних. Провести реінжиніринг системи адміністративного 

керівництва можна шляхом автоматизації функцій управління і перенесення 

процесів обробки даних в автоматизований режим [48]. 

Зміст такого реінжинірингу бізнес-процесів полягає в його основних 

двох етапах: 

– визначення оптимального (ідеального) виду бізнес-процесу; 

– визначення кращого способу переходу від існуючого бізнес-процесу 

до ідеального. 
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Розроблена функціональна модель відображає трирівневу схему 

створення і обробки даних, яка включає: макрорівень викладача TL, 

макрорівень кафедри DL і макрорівень управління даними ML (відділи 

організаційної структури, які виконують інформаційні операції з 

даними) [19]. 

Потік даних S, що існує всередині макрорівней і між ними, ділимо на 

вхідний Sin та вихідний Sout, де: 

 

in outS S S  .      (4.25) 

 

Вхідний потік Sin складається з вхідних потоків кожного макрорівня і 

залежить від множини значень часу Т: 

 

in in in in

TL DL MLS S S S T    .      (4.26) 

 

Таким же чином можна описати вихідний потік Sout: 

 

out out out out

TL DL MLS S S S T    .    (4.27) 

 

Вхідний потік даних 
in

MLS  буде складатися з первинних документів 

кожного рівня, таких як: індивідуальні плани викладачів, кафедральні плани і 

звіти з методичної та наукової роботи, проміжні та підсумкові звіти різних 

відділів ЗВО. При цьому вихідний потік i-го макрорівня буде вхідним 

потоком i+1 макрорівня. Результуючий вихідний потік 
out

resS  буде відображати 

якісні та кількісні показники розвитку інформаційних ресурсів ЗВО, тобто 

можна говорити, що макрорівень управління даними буде визначатись, як: 

 

: in out

ML resML S S .      (4.28) 
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Критерій оптимальності інформаційних процесів системи 

адміністративного керівництва можна звести до досягнення мінімального 

часу, при якому вхідний потік на i-му макрорівні буде перетворений в 

результуючий вихідний потік 
out

resS . 

Впровадження системи оптимізації інформаційних процесів системи 

адміністративного керівництва дозволить: 

– мінімізувати помилки ручної обробки даних і збільшити швидкість 

передачі інформації, підвищити якість інформаційних операцій з даними; 

– оперативно генерувати результуючу інформацію про рівень 

інформаційного та методичного забезпечення процесу навчання, в залежності 

від вхідних параметрів запиту; 

– автоматично розраховувати коефіцієнт трудової участі кожної 

кафедри і викладача, формувати рейтингові списки для оцінки наукового 

потенціалу ЗВО; 

– об'єднувати розрізнені джерела даних в рамках єдиної інформаційної 

БД, що позитивно вплине на розвиток інформаційного простору ЗВО в 

цілому. 

 

4.3 Розробка архітектури системи дистанційного навчання 

 

Впровадження в освітній процес інновацій в сфері ІТ і застосування 

СДН дозволяють підвищити якість навчання та мотивації студентів. За 

допомогою СДН забезпечується процес отримання знань, коли джерело 

інформації і студенти відділені часом і відстанню.  

Такі системи створюються засобами інформаційних або цифрових 

технологій, основним способом передачі інформації яких є Internet. СДН 

повинні забезпечувати надання освітніх послуг на відстані. Архітектура СДН 

представлена на рисунку 4.10 [19].  
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Рис. 4.10. Архітектура системи дистанційного навчання 

 

Архітектура системи дистанційного навчання має п'ять рівнів [15, 19]: 

– User Access – рівень користувацького доступу до даних, що включає 

графічний інтерфейс системи, який передається через браузер. Класичним 

підходом до створення веб-інтерфейсу є використання мови гіпертекстової 

розмітки HTML, при застосуванні CSS і JavaScrіpt для створення єдиного 

дизайну та візуальних ефектів сторінок.  

Переваги цього підходу полягають у простості та високій швидкості 

розробки веб-дизайну, але різна реалізація програмних специфікацій коду в 

різних браузерах викликає проблеми підтримки такої розробки. 

Альтернативою цьому підходу є застосування Sіlverlіght, Adobe Flash, або 
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Java-аплетів, оскільки більшість браузерів підтримують ці технології за 

рахунок використання плагінів.  

Недоліками цього підходу є високий поріг входження до технологій та 

підвищені вимоги до використання ресурсів. На фоні цих недоліків набуває 

популярності застосування асинхронних запитів AJAX, використання яких 

дає змогу виділити частини веб-інтерфейсу, які не будуть 

перезавантажуватися через веб-сервер; 

– Common Services – рівень сервісів, що забезпечує збереження даних 

для ідентифікації користувачів та взаємодії між всіма суб’єктами навчання. 

Також до цього рівня відносяться програмні механізми побудови розкладів, 

графіків навчання, формування календарів здачі завдань, тощо. Концепція 

веб-сервісів може бути реалізована за допомогою різноманітних технологій, 

але загальний стандарт реалізації веб-сервісів встановлено World Wide Web 

Consortium. Найпоширенішим способом реалізації веб-сервісів є створення 

XML-сервісів, взаємодія з якими реалізується засобами Simple Object Access 

Protocol (SOAP). Веб-сервіси також можуть бути реалізовані із застосуванням 

Java-технологій, наприклад AXIS (Apache eXtensible Interaction System); 

– Learning services which provide core functionality – рівень створення, 

збереження та модифікації інформаційних навчальних ресурсів. На цьому 

рівні реалізовуються програмні механізми логіки використання та керування 

навчальними матеріалами з боку кожної ролі користувачів. Якщо веб-

додаток реалізовується із використанням архітектурного партерна MVC 

(Model-view-controller), то реалізація цього рівня архітектури системи буде 

представлена у вигляді набору контролерів систем. В якості мови програмної 

реалізації контролерів може бути застосована будь-яка мова програмування: 

C#, Java, PHP, Phyton тощо; 

– Database – рівень збереження даних СДН. На цьому рівні 

передбачається програмна реалізація сховища даних. Засобами реалізації 

рівня сховища даних можуть бути СУБД MS SQL Server, MySQL тощо. 

Швидкими темпами набувають популярність технології NoSQL-databases з 
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різними видами представлення сховищ даних: сховище «ключ-значення», 

сховище типу BigTable, документо-орієнтовані системи управління, бази 

даних на основі графів. Окрім цього в якості сховища даних можуть 

застосовуватися дані, які збережені в форматі XML;  

– Infrastructure – рівень, що містить програмні механізми клієнт-

серверної обробки даних, обробки повідомлень мережі та керування 

протоколами мережі Інтернет. Найпоширенішим транспортним протоколом, 

що застосовується для передачі даних в системі «клієнт-сервер» є протокол 

HTTP (HyperText Transfer Protocol). Для передачі пошти може 

застосовуватися протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Для передачі 

файлів в текстовому та бінарному форматі зі спеціального файлового серверу 

на комп’ютер користувача застосовується протокол FTP (File Transfer 

Protocol) та TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). 

Основним завданням, що постає при формуванні ЄІП СДН, є задача 

сполучення даних інформаційних ресурсів, що формуються в різних 

інформаційних системах. Фактично необхідно реалізувати інформаційну 

технологію з використанням спеціальних форматів обміну, яка змогла б 

забезпечити інтеграцію перелічених вище рівнів архітектури СДН. 

При проектуванні архітектури СДН був використаний сервіс-

орієнтований підхід, який передбачає декомпозицію системи на атомарні 

компоненти, які за умови наявності узгоджених загальних інтерфейсів 

використовують єдині правила для визначення виклику сервісів і правила 

взаємодії між собою. 

 

4.4 Розробка моделюючого середовища для ідентифікації вхідних 

об’єктів системи дистанційного навчання 

 

Загальна структура моделюючого середовища для ідентифікації 

вхідних об’єктів СДН представлена на рисунку 4.11.  
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Рис. 4.11. Архітектура моделюючого середовища для ідентифікації  

вхідних об’єктів СДН 

 

Вона включає в себе наступні рівні: 

– рівень сховища та БД. На цьому рівні міститься БД та сховище 

файлів, яке дозволяє завантажувати та вивантажувати файли з вхідними та 

вихідними даними [259];  

– рівень додатку для моделювання. На цьому рівні здійснюється 

основна обробка даних за розробленими методами. Він складається з 

модулів, які, в свою чергу, містять набори класів; 

– рівень графічного інтерфейсу користувача (GUI). 

Додаток для моделювання включає в себе наступні модулі [23, 26]: 
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– модуль вивантаження та завантаження даних з файлів забезпечує 

обмін даними між додатком та зовнішнім сховищем даних. За допомогою 

цього модулю здійснюється завантаження даних з файлів, які копіюються у 

відповідне сховище даних та несуть в собі інформацію про інформаційні 

об’єкти, отриману від зовнішніх ресурсів; 

– модуль адміністрування дозволяє проводити взаємодію усіх класів 

системи з БД, сховищем файлів, графічним інтерфейсом та різними методами 

ідентифікації вхідних об’єктів, а саме:  

 керує запитами, які формуються та звертаються до БД з метою 

отримання чи запису даних про інформаційні об’єкти; 

 забезпечує взаємодію з графічним інтерфейсом користувача; 

 налаштовує розміщення файлів у сховищі даних; 

 керує всіма системами додатку та їхніми модулями; 

– модуль авторизації виконує функцію перевірки коректності даних, 

введених користувачем при автентифікації з використанням перевірки хешу 

паролю; 

– модуль побудови запитів використовує механізми для перетворення 

рядків в SQL-запити та обміну ними з сервером БД Microsoft SQL Server; 

– модуль вибору методів здійснює підключення обраного користувачем 

методу ідентифікації вхідних об’єктів для обробки вхідних даних та визначає 

класи, методи яких будуть використовуватися для реалізації експерименту;  

– модуль пошуку об’єктів здійснює пошук релевантних інформаційних 

об’єктів та дозволяє визначити один або декілька інформаційних об’єктів, що 

задовольняють умовам пошуку. А також надає можливість зберегти або не 

зберегти новий інформаційний об’єкт; 

– модуль резервного копіювання та відновлення забезпечує створення 

резервних копій БД з можливістю налаштування автоматичного резервного 

копіювання у відповідний час, а також відновлення даних з резервної копії. 

На рисунку 4.12 представлена UML-діаграма класів, яка описує типи 

об’єктів моделюючого середовища та зв’язки між ними, що дозволяють 



208 

 

зрозуміти механізми проведення пошуку інформаційних об’єктів. На даній 

діаграмі зображено тільки основні класи, атрибути, методи та обмеження на 

зв'язок між об’єктами. 

 

 

Рис. 4.12. UML-діаграма класів моделюючого середовища для ідентифікації 

вхідних об’єктів СДН 

Клас Program є центральним класом моделюючого середовища, що 

керує всією програмою, запускає та використовує інші класи та їх 
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компоненти через свою основну функцію main. В програмі даний клас 

використовується у якості точки входу та для виклику класу MainForm. 

Клас MainForm є класом, що відповідає за формування інтерфейсу та 

запуск методів класів, які проводять експерименти. Він містить наступні 

основні методи: 

– Authorization – використовується для виведення на екран полів 

авторизації при запуску програми: login, password та captcha. Відповідність 

логіну та паролю перевіряється в базі даних на правильність їх введення. Для 

реалізації капчі використовується генератор випадкових чисел. Авторизація 

вважається успішною, якщо всі три поля введені правильно; 

– Open – метод, який використовується для відкриття файлу зі сховища 

даних та завантаження даних в тимчасові таблиці; 

– Close – функція для завершення роботи програми, перед завершенням 

проводиться контрольне підтвердження; 

– Save – використовується для збереження згенерованих даних з 

таблиць бази даних в файли сховища даних; 

– Generate – функція, яка запускає методи генерації множин 

інформаційних об’єктів з відповідним числом параметрів з класу 

CreateObjAll;  

– Statistic – використовується для виведення статистики по 

експериментах;  

– Backup – використовується для збереження таблиць БД під час 

роботи системи;  

– Help – метод, який запускає нове вікно довідки, що містить опис 

роботи системи;  

– About – метод, який запускає нове вікно, в якому описана інформація 

про систему та контактні дані розробника;  

– SaveStatic – використовується для збереження статистики в БД;  
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– Experiment – метод, який використовує поля класу Counter для 

проведення відповідної кількості експериментів, яку задає користувач через 

форму введення;  

– ReadListInfoObjAll – використовується для завантаження даних з 

тимчасових таблиць, які були завантажені методом Open;  

– ReListInfoObjAll – метод, який виконує завдання виклику функцій з 

перевірки списку інформаційних об’єктів та, в разі виявлення однакових 

об’єктів, проводить їх об’єднання;  

– AddListInfoObjAll – викликається методом Generate для додавання 

нових інформаційних просторів з інформаційними об’єктами. 

Клас Counter містить чотири поля CountAdd, CountSearch, Time, 

CountExperiment, які дозволяють записувати в них статистику по 

експерименту та зберігати її через метод SaveStatic. 

Клас Obj служить для визначення двох полів Val та Disp, які 

відповідають за один параметр інформаційного об’єкту та використовуються 

у класах, наведених нижче. 

Клас InfoObj містить список ListObj, який описує всі параметри 

інформаційного об’єкту та його назву. В найпростішому випадку в текстове 

поле Name записується номер інформаційного об’єкту. 

Клас InfoObjAll відповідає за опис інформаційних просторів та містить 

в собі номер простору Number та список інформаційних об’єктів 

InfoObjNumber, які описані в класі InfoObj. 

Класи InfoObj та InfoObjAll також містять конструктори для кращого їх 

використання іншими методами з класів, які їх використовують для своєї 

роботи. 

Клас ParametrRand відповідає за параметри для генерації 

інформаційних об’єктів, а саме за обмеження величин при їх генерації для 

проведення експериментів. Клас містить два конструктора. 

Клас Parametr містить в собі чотири поля:  

– PR – список параметрів інформаційного об’єкту; 
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– CountInfoObj – кількість інформаційних об’єктів в інформаційному 

просторі; 

– CountListObj – кількість інформаційних просторів; 

– ProcNone – відсоток кількості відсутніх параметрів при генерації 

інформаційних об’єктів (NONE). 

Клас CreateObjAll відповідає за створення інформаційних просторів та 

містить методи, які використовуються методом Generate. Даний клас містить 

наступні основні методи: 

– CreateNewInfoObjAll – використовується для додавання списку 

інформаційних об’єктів в один інформаційний простір, які генеруються у 

методі CreateNewListInfoObj з відповідними параметрами, що згенерувалися 

в методі CreateRandPar; 

– CreateNewListInfoObj – використовується для створення списку 

інформаційних об’єктів, які генеруються у методі CreateNewListObj з 

відповідними параметрами, що згенерувалися в методі CreateRandPar; 

– CreateNewListObj – використовується для створення списку об’єктів, 

які генеруються у методі CreateNewObj з відповідними параметрами, що 

згенерувалися в методі CreateRandPar; 

– CreateRandPar – використовується для генерації параметрів 

інформаційних об’єктів інформаційного простору при проведені 

експериментів; 

– CreateNewObj – метод, який створює новий вхідний об’єкт з 

відповідною кількістю параметрів; 

– CreateRandParOne – метод, який використовується при генерації 

параметрів вхідного об’єкту для інформаційного простору при проведені 

експериментів. 

Клас IOObj є класом, який відповідає за зчитування та запис у файли 

сховища даних та таблиці БД списків інформаційних об’єктів. Даний клас 

містить наступні основні методи: 
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– ReadParametrDatabase – використовується для зчитування параметрів 

з файлу сховища даних або з таблиці БД для подальшого використання в 

інших методах ідентифікації вхідних об’єктів; 

– ConvertStringToList – використовується для перетворення рядка у 

список інформаційних об’єктів, з якими в подальшому будуть проводитися 

експерименти; 

– ReadFileDatabase – метод, який в залежності від параметрів, 

використовується для зчитування даних з файлу сховища даних або з таблиці 

БД та передає зчитані дані в метод ConvertStringToList для подальшого їх 

перетворення в список інформаційних об’єктів; 

– ConvertListToString – метод, який перетворює список інформаційних 

об’єктів в рядок для подальшого його запису за допомогою методу 

WriteFileString у файл сховища даних; 

– ConvertObjToString – аналогічний методу ConvertListToString, але 

відрізняється тим, що перетворює об’єкт в рядок для журналізації генерації 

нових об’єктів при експериментах; 

– WriteFileString – використовується для запису множини 

інформаційних об’єктів з відповідного інформаційного простору в файл 

сховища даних та таблицю БД; 

– WriteLogFileString – метод для журналізації даних рядка з 

інформаційним об’єктом у файл сховища даних та таблицю БД; 

– WriteLogFileList – метод, який використовується для журналізації 

списку інформаційних об’єктів у файл сховища даних та таблицю БД. 

Клас RecreateList відповідає за оновлення та об’єднання списків 

згенерованих інформаційних об’єктів. Даний клас містить наступні основні 

методи: 

– ConcatList – використовується для об’єднання інформаційних 

просторів з інформаційними об’єктами з однаковою кількістю параметрів та 

їх передачі в метод UpdateList для подальшого оновлення; 
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– UpdateList – метод, який проводить оновлення списку інформаційних 

об’єктів за алгоритмом виключення повторюваних об’єктів. 

Клас CreateOrSearchObj відповідає за генерування інформаційних 

об’єктів, їх пошук в інформаційних просторах, повторну генерацію при 

відсутності деяких параметрів та підготовку до запису в інформаційний 

простір. Даний клас містить наступні основні методи: 

– CreateOneIO – метод, який генерує інформаційний об’єкт з 

відповідним числом параметрів для подальшого його пошуку в методі 

SearchObj; 

– SearchObj – метод, який проводить пошук інформаційного об’єкту в 

інформаційному просторі та повертає список знайдених інформаційних 

об’єктів; 

– ReCreateOneIO – метод, який проводить повторну генерацію 

параметрів інформаційного об’єкту при їх відсутності; 

– AddNewObj – метод, який додає новий інформаційний об’єкт в 

інформаційний простір та використовує метод NumberInfoObjAllMin для 

визначення параметрів додавання; 

– NumberInfoObjAllMin – метод, який повертає мінімальний номер 

об’єкта в списку інформаційних об’єктів, які були знайдені; 

– RenameNull – метод, який проводить заміну порожнього параметру 

інформаційного об’єкта на позначку про його відсутність (NULL) за 

допомогою методу Check; 

– Check – використовується для визначення порожніх параметрів в 

інформаційному об’єкті. 

Клас Info відповідає за виведення відповідних записів про списки 

інформаційних об’єктів та окремих нових інформаційних об’єктів разом з 

історією їх пошуку. Даний клас містить наступні основні методи: 

– GetInfo – метод, який виводить на форму відповідні записи про 

списки інформаційних об’єктів з інформаційного простору; 
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– GetInfoNewObj – використовується для виведення відповідних записів 

про новий інформаційний об’єкт та результати його пошуку. 

Для збереження даних про інформаційні об’єкти з різних 

інформаційних просторів було спроектовано БД з використанням СУБД 

Microsoft SQL Server. Вона містить вісім таблиць, які мають різні типи 

зв’язків. Також було проведено нормалізацію БД до третьої нормальної 

форми. Моделююче середовище може використовувати як внутрішню БД так 

і підключатися до зовнішньої, яка знаходиться на іншому комп’ютері в 

мережі. Діаграма БД зображена на рисунку 4.13. 

 

Рис. 4.13. Діаграма БД моделюючого середовища для ідентифікації вхідних 

об’єктів СДН 
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Таблиця USERS призначена для зберігання користувачів, які можуть 

працювати з програмою. Дана таблиця не пов’язана з іншими таблицями БД 

та містить наступні поля: 

– ID – для зберігання ідентифікатора; 

– LOGIN – для зберігання імені користувача; 

– PASSWORD – для зберігання паролю в зашифрованому вигляді. 

Таблиця STATISTIC призначена для зберігання статистики знайдених 

інформаційних об’єктів та часу виконання пошуку. Дана таблиця не 

пов’язана з іншими таблицями БД та містить наступні поля: 

– ID – для зберігання ідентифікатора; 

– TIME – для зберігання часу пошуку; 

– COUNTIO – для зберігання кількості знайдених об’єктів; 

– COUNTADDIO – для зберігання кількості доданих об’єктів; 

– COUNTALL – для зберігання кількості проведених експериментів 

пошуку інформаційних об’єктів. 

Таблиця DICTTYPEIO призначена для зберігання типу інформаційного 

об’єкту. Дана таблиця пов’язана з таблицею IOALL зв’язком один до багатьох 

та містить наступні поля: 

– ID – для зберігання ідентифікатора; 

– TYPE – для зберігання типу об’єкту пошуку. 

Таблиця IOALL призначена для зберігання інформаційних просторів. 

Дана таблиця пов’язана з таблицею IO зв’язком один до багатьох та містить 

наступні поля: 

– ID – для зберігання ідентифікатора; 

– NUMBER – для зберігання номеру інформаційного простору; 

– IDTYPE – для зберігання ідентифікатора типу об’єкту. 

Таблиця IO призначена для зберігання інформаційних об’єктів. Дана 

таблиця пов’язана з таблицями IOPARAMETRVAL та IOPARAMETRDISP 

зв’язком один до багатьох та містить наступні поля: 

– ID – для зберігання ідентифікатора; 
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– NAME – для зберігання назви інформаційного об’єкту; 

– IDALL – для зберігання ідентифікатора інформаційного простору. 

Таблиця IOPARAMETRVAL призначена для зберігання значень 

параметрів інформаційних об’єктів. Дана таблиця містить наступні поля: 

– ID – для зберігання ідентифікатора; 

– IDIO – для зберігання ідентифікатора інформаційного об’єкту; 

– V1, …, V10 – для зберігання параметрів значень інформаційного 

об’єкту. 

Таблиця IOPARAMETRDISP призначена для зберігання значень 

дисперсії параметрів інформаційних об’єктів. Дана таблиця містить наступні 

поля: 

– ID – для зберігання ідентифікатора; 

– IDIO – для зберігання ідентифікатора інформаційного об’єкту; 

– D1, …, D10 – для зберігання значень дисперсії параметрів 

інформаційного об’єкту. 

Таблиця LOGSEARCHIO призначена для зберігання результатів 

пошуків інформаційних об’єктів. Дана таблиця пов’язана з таблицею IO 

зв’язком один до багатьох та містить наступні поля: 

– ID – для зберігання ідентифікатора; 

– IDIO – для зберігання номера інформаційного об’єкту; 

– IDIOSEARCH – для зберігання номера знайденого інформаційного 

об’єкту. 

Дана структура бази даних дозволяє повністю забезпечити моделююче 

середовище для проведення експериментів з ідентифікації вхідних об’єктів. 

 

4.5 Методологія організації системи дистанційного навчання 

 

Розглянемо інфраструктуру ЄІП як сукупність інформаційних об’єктів, 

засобів зовнішнього інформаційного впливу та організаційних структур. 

Інформаційний простір, побудований на основі ІС характеризується 
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наступними параметрами: 

– види інформаційних ресурсів, якими можуть обмінюватися об'єкти 

системи (текстова, графічна інформація, бази даних, програми, аудіо-, 

відеоінформація тощо); 

– територія, на якій розташовані об'єкти, охоплені ЄІП (весь світ, 

територія країни, регіону, району, міста); 

– кількість інформаційних об'єктів, які взаємодіють в ІП; 

– правила організації та швидкість обміну інформаційними ресурсами 

між об'єктами. 

Таким чином, інформаційний простір розглядається як поле 

інформаційних відношень, яке створюється суб'єктами, що інформаційно 

взаємодіють, але в той же час має свою системну якість, яку не мають самі 

суб'єкти.  

Розглянемо методологію організації СДН, що ґрунтується на моделі 

системи дистанційного навчання на основі ЄІП, а також методах відновлення 

параметрів інформаційних об'єктів в інформаційному просторі, ідентифікації 

вхідних об’єктів в інформаційному просторі, паралельної ідентифікації 

вхідного об'єкта в інформаційних просторах, ідентифікації вхідного об’єкта 

на основі об'єднання інформаційних просторів в ЄІП та механізмів і 

технологій створення СДН на основі формування ЄІП. 

Методологію організації системи дистанційного навчання можна 

подати у вигляді наступних блоків: 

Блок моделювання реалізує модель системи дистанційного навчання і 

містить в собі наступні етапи: 

– представлення системи дистанційного навчання, як частини єдиного 

інформаційного простору закладу вищої освіти, на рівні інформаційних 

об'єктів засобами формалізованого моделювання; 

– побудова моделі системи дистанційного навчання на основі єдиного 

інформаційного простору закладу вищої освіти. 

Блок формування і підтримки єдиного інформаційного простору 
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реалізує побудову інформаційного простору із сформованих інформаційних 

об’єктів, а також підтримку його цілісності та живучості за рахунок зв’язків 

між інформаційними об'єктами та відновлення їх параметрів. Даний блок 

складається з наступних етапів: 

– відбувається формування інформаційного простору на основі 

інформаційних систем із побудовою засобів їх поєднання. В інформаційному 

просторі за рахунок його внутрішніх механізмів виконується перетворення 

різнорідної інформації, що надходить в різних форматах і від різних джерел, 

в єдиний набір параметрів інформаційних об'єктів, за яким користувачі 

інформаційного простору зможуть однозначно ідентифікувати вхідний 

об'єкт. Інформаційний простір постійно знаходиться в режимі оновлення та 

навчання; 

– відбувається процес розміщення інформаційних об'єктів в 

інформаційному просторі. Інформаційний простір формується для комплексу 

об'єктів, що динамічно змінюються, та реалізується дворівневою системою 

зв'язків на глобальному та локальному рівнях взаємодії. Така схема дозволяє 

підтримати живучість інформаційного простору; 

– для кожного інформаційного об’єкта визначаються його параметри та 

встановлюються зв'язки між ними у вигляді різних мережевих структур. 

Відбувається формування набору уніфікованих понять, що дозволяє зв'язати 

параметри інформаційних об'єктів таким чином, щоб в результаті отримати 

єдиний інформаційний об’єкт. На основі такого онтологічного аналізу 

будується матриця інформаційного простору; 

– для кожного інформаційного об'єкту формується траєкторія його 

взаємодії з іншими інформаційними об’єктами, тобто формується їх 

глобальна пам'ять. При такому формуванні інформаційного простору всі 

траєкторії взаємодії всіх інформаційних об'єктів розміщуються в єдиному 

сховищі даних; 

– у випадках відсутності доступу до певного інформаційного об’єкту, 

його параметри відновлюються на основі траєкторії взаємодії 
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відновлюваного інформаційного об’єкту з іншими, шляхом побудови матриці 

взаємодії їх параметрів, яка є основою для розрахунку вектору відновлення 

параметрів з використанням вагових коефіцієнтів згідно топології взаємодії 

інформаційних об’єктів. 

Блок ідентифікації вхідних об’єктів реалізує пошук інформаційних 

об’єктів в інформаційних просторах на основі покрокового аналізу ознак 

вхідного об'єкта із використанням запитів до нього з метою надання 

можливості прийняття рішень щодо його ідентифікації. Даний блок 

складається з наступних етапів: 

– інформація про об'єкти, у вигляді набору значень ознак, надходить до 

інформаційного простору шляхом їх зчитування за допомогою сенсорів. 

Значення одних і тих самих ознак об’єкта можуть бути отримані від різних 

сенсорів, але ідентифікація при цьому має бути однозначною; 

– відбувається ідентифікація вхідного об'єкта за певними зовнішніми 

або внутрішніми параметрами інформаційного об'єкта з урахуванням його 

взаємодії в інформаційному просторі. Якщо ознаки вхідного об'єкта в 

необхідній та достатній мірі збігаються з параметрами інформаційного 

об'єкта, то вхідний об'єкт вважається ідентифікованим. Ідентифікація 

вхідного об'єкта може відбуватися паралельно в усіх інформаційних 

просторах або на основі об’єднання їх в ЄІП; 

– відбувається виведення результатів пошуку інформаційних об'єктів, 

які відповідають критеріям пошуку. На основі результатів набору пошукових 

запитів відбувається оцінка ефективності ідентифікації вхідних об’єктів. У 

випадку, коли в інформаційному просторі не знайдено інформаційного 

об’єкту, який відповідає вхідному об'єкту, він вважається новим; 

– відбувається оновлення інформаційного простору. Якщо вхідний 

об'єкт виявився новим, то він додається до інформаційного простору в якості 

інформаційного об'єкту лише в тому випадку, якщо значення всіх його 

параметрів є відомими. Якщо ж відбулася однозначна ідентифікація вхідного 

об'єкта, то значення його ознак додаються в локальну пам'ять відповідних 
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параметрів інформаційного об'єкта. Потім, з множини значень кожного 

параметру інформаційного об'єкта, визначаються статистичні 

характеристики, які описують цей параметр, і чим більше вхідних об'єктів 

ідентифікуються інформаційним простором, тим більш точними вони стають. 

Загалом методологію організації системи дистанційного навчання 

можна представити у вигляді, що наведено на рисунку 4.14. 

 

 

Рис. 4.14. Методологія організації СДН 

 

Стабільність функціонування та подальшого розвитку СДН 

знаходиться у прямій залежності від інформаційних потоків як всередині 

інформаційного простору, так і з боку навколишнього середовища, оскільки 

від оперативності та якості надаваної інформації буде залежати ефективність 
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її функціонування в умовах невизначеності. Таким чином, інформаційна 

складова є основою організації СДН і ключовим джерелом інновацій та 

подальшого розвитку. 

Реалізація методології організації СДН, що ґрунтується на моделі СДН 

на основі ЄІП, а також методах відновлення параметрів інформаційних 

об'єктів в інформаційному просторі, ідентифікації вхідних об’єктів в 

інформаційному просторі, паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в 

інформаційних просторах, ідентифікації вхідного об’єкта на основі 

об'єднання інформаційних просторів в ЄІП та механізмів і технологій 

створення СДН на основі формування ЄІП дозволяє підвищити ефективність 

функціонування СДН. Реалізація запропонованої методології дозволяє 

створити ЄІП для підтримки функціонування СДН. 

Таким чином, єдиний інформаційний простір може стати основною 

умовою стабільного розвитку систем дистанційного навчання та їх 

функціональних можливостей. Система дистанційного навчання організована 

на основі єдиного інформаційного простору дозволяє сформувати таке 

середовище, в якому достовірна інформація стане доступною будь-якому 

користувачеві без обмеження місця та часу. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Розроблено концептуальну модель системи дистанційного навчання, 

яка відрізняється від інформаційного веб-порталу наявністю навчального 

блоку наповненого інтерактивним вмістом для набуття теоретичних знань, 

отримання практичних навичок та контролю якості отриманих знань з 

дисциплін освітньо-професійної програми.  

Розроблено модель бази знань для зберігання навчального матеріалу 

системи дистанційного навчання, що розроблена засобами UML Database 

Diagram.  
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Розроблено функціональні моделі системи дистанційного навчання у 

вигляді моделі предметної області AS-IS та AS-TO-BE засобами методології 

IDEF0 та з використанням діаграм бізнес-процесів BPМN, які дозволяють 

визначити архітектуру системи дистанційного навчання, виділити ролі і дії 

користувачів, визначити схему циркуляції даних.  

Окрім графічного наочного представлення результатів аналізу 

предметної області було представлено математичний опис функціональної 

моделі системи дистанційного навчання. 

Розроблено функціональну модель системи адміністративного 

керівництва у вигляді діаграми бізнес-процесів засобами технології BPМN, 

що дозволить підвищити ефективність інформаційно-освітнього простору та 

оптимізувати інформаційні процеси системи адміністративного керівництва 

закладу вищої освіти. 

Запропоновано трирівневу схему створення і обробки даних, яка 

включає в себе макрорівень викладача, макрорівень кафедри та макрорівень 

управління даними. Описано вхідний та вихідний потоки даних, а також 

результуючий вихідний потік, який у підсумку дозволить відобразити якісні 

та кількісні показники розвитку інформаційних ресурсів закладу вищої 

освіти. 

Розроблено архітектуру системи дистанційного навчання, яка має п'ять 

рівнів: рівень користувацького доступу до даних, рівень сервісів, рівень 

створення, збереження та модифікації інформаційний навчальних ресурсів, 

рівень збереження даних та рівень, що містить програмні механізми клієнт-

серверної обробки даних, обробки повідомлень мережі та керування 

протоколами мережі Інтернет.  

Розроблено архітектуру моделюючого середовища для ідентифікації 

вхідних об’єктів, що включає в себе рівень сховища даних та бази даних, 

рівень додатку для моделювання та рівень графічного інтерфейсу 

користувача. Наведено опис рівня додатку для моделювання з детальним 

описом кожного його модулю. Представлено UML-діаграму класів, яка 
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описує типи об’єктів моделюючого середовища та зв’язки між ними, що 

дозволяють зрозуміти механізми проведення пошуку інформаційних 

об’єктів. 

Наведено методологію організації системи дистанційного навчання, яка 

ґрунтується на моделі системи дистанційного навчання на основі єдиного 

інформаційного простору, а також методах відновлення параметрів 

інформаційних об'єктів в інформаційному просторі, ідентифікації вхідних 

об’єктів в інформаційному просторі, паралельної ідентифікації вхідного 

об'єкта в інформаційних просторах, ідентифікації вхідного об’єкта на основі 

об'єднання інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір та 

механізмів і технологій створення системи дистанційного навчання на основі 

формування єдиного інформаційного простору, що дозволяє підвищити 

ефективність функціонування системи дистанційного навчання. 
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВХІДНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ЄДИНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 

Для підтвердження правильності розробленого науково-методичного 

апарату проведено математичне моделювання процесу ідентифікації вхідних 

об’єктів.  

Доступні і поширювані програмні засоби, які використовувалися при 

моделюванні, включають в себе наступні компоненти: 

– моделювання здійснювалось на персональному комп’ютері Intel® 

Celeron®, CPU 2.5 GHz, 8 Gb в середовищі операційної системи Microsoft 

Windows 10; 

– в якості системи управління базами даних було використано Microsoft 

SQL Server 2017; 

– в якості середовища розробки було обрано Microsoft Visual Studio 

2019 .Net Core. Розробка проводилася за допомогою об’єктно-орієнтованої 

мови програмування C#; 

– проведення експериментів у моделюючому середовищі відбувалося 

шляхом задання значень початкових параметрів задачі, виконання проміжних 

розрахунків, виведення результатів, а також їх візуалізації засобами Windows 

Presentation Foundation. 

 

5.1 Результати моделювання процесу відновлення параметрів 

інформаційних об'єктів в інформаційному просторі засобами 

моделюючого середовища 

 

Виконаємо аналіз впливу вибору виду топології зв'язків взаємодії між 

інформаційними об’єктами в інформаційному просторі на відновлення їх 

параметрів.  
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1. Повнозв'язна топологія. Розглянемо комп'ютерну мережу, яка 

складається з 10 комп'ютерів, які будемо розглядати в якості інформаційних 

об'єктів ІО1-ІО10 і, які взаємодіють між собою як показано на рисунку 5.1. 

 

 

Рис. 5.1. Взаємодія інформаційних об'єктів в інформаційному простору при 

повнозв'язній топології 

 

Для кожного інформаційного об'єкта побудуємо свою матрицю 

параметрів. Нехай кожен інформаційний об'єкт ІО1-ІО10 характеризується 

п'ятьма параметрами: 

– параметр Р1 – оперативна пам'ять (діапазон значень 

1.024 Гб .. 2.048 Гб, крок 0.512 Гб); 

– параметр Р2 – зовнішня пам'ять (пам'ять на жорсткому диску) 

(діапазон значень 0.24 Тб .. 0.360 Тб, крок 0.06 Тб); 

– параметр Р3 – продуктивність (діапазон значень 2.2 МГц .. 2.6 МГц, 

крок 0.2 МГц); 
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– параметр Р4 – пропускна здатність (діапазон значень 

2.048 Мбіт / с .. 4.096Мбіт / с, крок 1.024 Мбіт / с); 

– параметр Р5 – швидкість передачі інформації (діапазон значень 

1.024 Мбіт / с ... 2.048 Мбіт / с, крок 1.024 Мбіт / с). 

Значення перелічених параметрів інформаційних об'єктів ІО1-ІО10 

представлені в таблиці 5.1.  

Таблиця 5.1 

Значення параметрів інформаційних об'єктів ІО1-ІО10 

 P1 P2 P3 P4 P5 

IО1 1.536 0.3 2.6 3.072 1.024 

IО2 1.536 0.24 2.4 4.096 1.024 

IО3 1.024 0.36 2.4 4.096 1.024 

IО4 2.048 0.36 2.4 3.072 1.024 

IО5 2.048 0.24 2.4 2.048 2.048 

IО6 2.048 0.36 2.4 3.072 1.024 

IО7 1.024 0.30 2.4 4.096 1.024 

IО8 2.048 0.30 2.4 3.072 2.048 

IО9 1.536 0.30 2.6 2.048 2.048 

IО10 2.048 0.36 2.6 2.048 1.024 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 

IО2 1.024 0.3 2.2 2.048 1.024 

IО1 1.536 0.3 2.6 2.048 2.048 

IО3 2.048 0.24 2.4 2.048 1.024 

IО4 2.048 0.36 2.2 2.048 1.024 

IО5 1.536 0.36 2.2 3.072 1.024 

IО6 1.536 0.36 2.4 4.096 2.048 

IО7 2.048 0.30 2.6 3.072 2.048 

IО8 2.048 0.24 2.4 2.048 2.048 

IО9 2.048 0.36 2.2 4.096 1.024 

IО10 2.048 0.24 2.2 3.072 1.024 
 

  

 P1 P2 P3 P4 P5 

IО3 2.048 0.24 2.2 4.096 1.024 

IО1 1.024 0.24 2.6 3.072 2.048 

IО2 1.536 0.36 2.6 2.048 1.024 

IО4 1.024 0.30 2.2 2.048 2.048 

IО5 2.048 0.30 2.4 4.096 1.024 

IО6 2.048 0.30 2.6 3.072 1.024 

IО7 2.048 0.36 2.2 2.048 1.024 

IО8 2.048 0.24 2.4 3.072 1.024 

IО9 1.536 0.36 2.2 3.072 1.024 

IО10 2.048 0.36 2.4 3.072 2.048 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 

IО4 1.536 0.36 2.4 4.096 1.024 

IО1 1.024 0.36 2.6 2.048 1.024 

IО2 1.024 0.30 2.2 3.072 1.024 

IО3 2.048 0.24 2.6 2.048 1.024 

IО5 1.536 0.24 2.4 3.072 2.048 

IО6 1.536 0.36 2.2 3.072 2.048 

IО7 2.048 0.30 2.4 2.048 1.024 

IО8 1.536 0.24 2.2 3.072 1.024 

IО9 1.536 0.30 2.2 3.072 1.024 

IО10 1.536 0.30 2.4 2.048 1.024 
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 P1 P2 P3 P4 P5 

IО5 2.048 0.24 2.2 2.048 2.048 

IО1 1.536 0.24 2.4 2.048 1.024 

IО2 1.536 0.30 2.4 2.048 2.048 

IО3 1.536 0.36 2.4 2.048 1.024 

IО4 1.024 0.24 2.6 2.048 1.024 

IО6 2.048 0.24 2.4 3.072 1.024 

IО7 1.024 0.24 2.6 3.072 2.048 

IО8 1.536 0.30 2.2 3.072 1.024 

IО9 1.536 0.24 2.6 4.096 1.024 

IО10 1.024 0.36 2.2 2.048 1.024 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 

IО6 1.024 0.36 2.2 2.048 2.048 

IО1 1.536 0.30 2.6 2.048 1.024 

IО2 2.048 0.24 2.6 4.096 2.048 

IО3 1.536 0.30 2.2 3.072 2.048 

IО4 1.536 0.36 2.4 2.048 1.024 

IО5 2.048 0.24 2.4 4.096 2.048 

IО7 2.048 0.36 2.2 4.096 2.048 

IО8 1.024 0.36 2.2 2.048 1.024 

IО9 2.048 0.24 2.2 2.048 1.024 

IО10 2.048 0.30 2.6 4.096 2.048 
 

  

 P1 P2 P3 P4 P5 

IО7 1.024 0.30 2.2 3.072 2.048 

IО1 1.024 0.30 2.4 4.096 1.024 

IО2 1.536 0.36 2.4 4.096 1.024 

IО3 1.536 0.30 2.6 4.096 1.024 

IО4 2.048 0.30 2.6 2.048 2.048 

IО5 1.536 0.36 2.4 3.072 1.024 

IО6 1.024 0.36 2.2 4.096 2.048 

IО8 2.048 0.36 2.4 2.048 2.048 

IО9 1.536 0.36 2.2 2.048 2.048 

IО10 2.048 0.30 2.2 2.048 2.048 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 

IО8 1.536 0.24 2.6 2.048 2.048 

IО1 2.048 0.24 2.2 4.096 1.024 

IО2 1.024 0.30 2.4 2.048 1.024 

IО3 1.536 0.24 2.6 3.072 1.024 

IО4 1.536 0.24 2.2 4.096 1.024 

IО5 2.048 0.36 2.6 3.072 2.048 

IО6 2.048 0.24 2.2 2.048 1.024 

IО7 2.048 0.24 2.6 2.048 1.024 

IО9 2.048 0.30 2.2 2.048 1.024 

IО10 1.024 0.30 2.2 3.072 1.024 
 

  

 P1 P2 P3 P4 P5 

IО9 1.024 0.24 2.4 3.072 1.024 

IО1 2.048 0.24 2.6 3.072 2.048 

IО2 1.024 0.36 2.4 4.096 2.048 

IО3 1.536 0.24 2.2 4.096 1.024 

IО4 2.048 0.30 2.6 2.048 2.048 

IО5 1.536 0.24 2.6 3.072 2.048 

IО6 1.024 0.30 2.2 3.072 2.048 

IО7 2.048 0.36 2.6 3.072 2.048 

IО8 1.536 0.24 2.4 2.048 2.048 

IО10 1.536 0.36 2.6 2.048 2.048 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 

IО10 2.048 0.24 2.6 4.096 1.024 

IО1 1.024 0.24 2.4 2.048 2.048 

IО2 2.048 0.24 2.2 3.072 1.024 

IО3 1.536 0.30 2.2 3.072 2.048 

IО4 1.536 0.30 2.4 2.048 1.024 

IО5 1.536 0.36 2.2 4.096 2.048 

IО6 2.048 0.30 2.4 3.072 1.024 

IО7 2.048 0.36 2.6 2.048 1.024 

IО8 2.048 0.36 2.2 2.048 2.048 

IО9 2.048 0.24 2.6 3.072 1.024 
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Припустимо, що з інформаційним об'єктом ІО3 було втрачено зв'язок. 

За рахунок використання повнозв’язної топології мережі інформаційний 

об'єкт ІО3 взаємодіє з іншими інформаційними об'єктами без посередників, 

тобто напряму. При цьому ваговий коефіцієнт довіри становить 0.98.  

Розглянемо випадок, коли всі параметри кожного інформаційного 

об'єкта інформаційного простору відомі. Побудуємо матрицю взаємодії 

інформаційних об’єктів на основі зв'язків з тими інформаційними об'єктами, 

з якими ІО3 взаємодіяв (табл. 5.2). 

Отримано вектор Vv3(ІО3) відновлення параметрів Р1, Р2, Р3, Р4 і Р5 для 

інформаційного об'єкта ІО3 з урахуванням вагових коефіцієнтів довіри: 

1

2

3 3 3

4

5

 1.577

 0.2838

(  2.376

 3.041

 1.239

)

P

P

Vv ІО P

P

P

 
 
  

  
 
 
 













 

Таблиця 5.2 

Матриця взаємодії інформаційного об'єкта ІО3 на основі зв'язків з тими 

інформаційними об'єктами, з якими він взаємодіяв 

 P1 P2 P3 P4 P5 

ІО3 2.048 0.24 2.2 4.096 1.024 

ІО1 1.024 0.36 2.4 4.096 1.024 

ІО2 2.048 0.24 2.4 2.048 1.024 

ІО4 2.048 0.24 2.6 2.048 1.024 

ІО5 1.536 0.36 2.4 2.048 1.024 

ІО6 1.536 0.30 2.2 3.072 2.048 

ІО7 1.536 0.30 2.6 4.096 1.024 

ІО8 1.536 0.24 2.6 3.072 1.024 

ІО9 1.536 0.24 2.2 4.096 1.024 

ІО10 1.536 0.30 2.2 3.072 2.048 
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Початковий вектор Vp3(ІО3) параметрів інформаційного об'єкта ІО3, з 

яким був втрачений зв'язок, мав наступні значення: 
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Вектор відхилень Vid3(ІО3) між значеннями початкового та отриманого 

векторів має значення: 
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Розглянемо випадок, коли кожен інформаційний об'єкт інформаційного 

простору може мати до 10 невідомих значень параметрів інших 

інформаційних об'єктів (скільки і які – генерується випадково). 

При цьому вектор відхилень 
( 10)

3 3( )Vvid IO
 між значеннями початкового 

та отриманого векторів має значення: 
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Розглянемо випадок, коли кожен інформаційний об'єкт інформаційного 

простору може мати до 20 невідомих значень параметрів інших 

інформаційних об'єктів (скільки і які – генерується випадково). 

При цьому вектор відхилень 
( 20)

3 3( )Vvid IO
 між значеннями початкового 

та отриманого векторів має значення: 



230 

 

 

 

 

 

1

2

3

( 20)

3 3

4

5

 0.4429 21.62%

 0.04003 16.68%

 0.0572 2.6%

 1.181 28.84%

 1.52 ( %)

(

0

)

1

V O

P

P

d P

P

P

vi I

 
 
 
 

  
 
 
 

  

 

 

 







 

Розглянемо випадок, коли кожен інформаційний об'єкт інформаційного 

простору може мати до 30 невідомих значень параметрів інших 

інформаційних об'єктів (скільки і які – генерується випадково). 

При цьому вектор відхилень 
( 30)

3 3( )Vvid IO
 між значеннями початкового 

та отриманого векторів має значення: 
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Розглянемо випадок, коли кожен інформаційний об'єкт інформаційного 

простору може мати до 40 невідомих значень параметрів інших 

інформаційних об'єктів (скільки і які – генерується випадково). 

При цьому вектор відхилень 
( 40)

3 3( )Vvid IO
 між значеннями початкового 

та отриманого векторів має значення: 

 

 

 

1

( 40)

3 3

2

3

4

5

 0.426 20.8%

 0.0471 19.63%

 2.92 (0%)

 1.055 25.75%

 2.028 (0%

)

)

(V

P

vid

P

P

P

IO

P



 
 
 
 

  
 
 
 

  

 



 







 

Розглянемо випадок, коли кожен інформаційний об'єкт інформаційного 

простору може мати до 50 невідомих значень параметрів інших 

інформаційних об'єктів (скільки і які – генерується випадково). 

При цьому вектор відхилень 
( 50)

3 3( )Vvid IO
 між значеннями початкового 

та отриманого векторів має значення: 
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Побудуємо графік функцій залежностей абсолютних значень відхилень 

параметрів P1-P5 від кількості невідомих параметрів в інформаційних 

об'єктах інформаційного простору (табл. 5.3, рис. 5.2). 

Таблиця 5.3 

Значення відхилень параметрів від кількості невідомих параметрів в 

інформаційних об'єктах інформаційного простору 

Кількість невідомих 

параметрів, одиниць 

Відхилення параметрів (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 

0 23.00 18.25 8.0 25.75 21.00 

10 25.75 13.14 8.0 25.75 11.37 

20 21.62 16.68 2.6 28.84  0 

30 25.75  0 6.5 18.68  0 

40 20.80 19.63  0 25.75  0 

50  0 23.75 13.4 0  23.75 
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Рис. 5.2. Залежності абсолютних значень відхилень параметрів P1-P5 від 

кількості невідомих параметрів в інформаційних об'єктах 
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Подібним чином проведено ще дев'ять експериментів і за отриманими 

результатами побудовано графіки функцій залежностей абсолютних значень 

відхилень параметрів в кожному експерименті (рис. 5.3 – 5.7). 
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г) кількість невідомих параметрів – до 30 
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д) кількість невідомих параметрів – до 40 
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Рис. 5.3. Залежності абсолютних значень відхилень параметру Р1 

інформаційного об'єкта ІО3 в кожному із десяти експериментів 
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Рис. 5.4. Залежності абсолютних значень відхилень параметру Р2 

інформаційного об'єкта ІО3 в кожному із десяти експериментів  
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Рис. 5.5. Залежності абсолютних значень відхилень параметру Р3 

інформаційного об'єкта ІО3 в кожному із десяти експериментів  
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Рис. 5.6. Залежності абсолютних значень відхилень параметру Р4 

інформаційного об'єкта ІО3 в кожному із десяти експериментів 
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є) кількість невідомих параметрів – до 50 

 

Рис. 5.7. Залежності абсолютних значень відхилень параметру Р5 

інформаційного об'єкта ІО3 в кожному із десяти експериментів 
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Побудуємо графіки функцій залежностей усереднених значень 

відхилень параметрів P1-P5 при різних значеннях кількостей невідомих 

параметрів (0 та до 10, 20, 30, 40, 50). Також встановимо допустимий рівень 

відхилення 15% і визначимо кількість параметрів, що були відновлені з 

відхиленням від початкового не нижчим цього допустимого рівня (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Графіки функцій залежностей усереднених значень параметрів P1-P5 

при різних значеннях кількостей невідомих параметрів (0 та до 10, 20, 30, 40, 

50) і допустимий рівень відхилення 15% при повнозв’язній топології 

 

Значення рівня відхилення було встановлено після детального аналізу 

отриманих даних, і відповідає рівню відсікання даних з точки зору їх 

достовірності.  
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Якщо отримані дані знаходяться нижче заданого допустимого рівня 

відхилення, то вони вважаються достовірними, тобто їм можна довіряти, 

якщо ж вище – отримані дані не достовірні і довіряти їм не можна. 

Із рисунку 5.8 можна визначити параметри, що були відновлені з 

високим рівнем достовірності. Встановимо критичний рівень достовірності 

відновлення параметрів в інформаційних об'єктах на рівні 20%. Побудуємо 

гістограму для зіставлення рівня відновлених параметрів із критичним 

рівнем достовірності (рис. 5.9). 
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Рис. 5.9. Рівень достовірного відновлення параметрів в інформаційних 

об'єктах при повнозв’язній топології 

 

З рисунка 5.9 видно, що при повнозв’язній топології три параметра (Р1, 

Р2 та Р3) можна відновити з високим рівнем достовірності. 

 

2. Топологія типу дерево. Розглянемо комп'ютерну мережу, яка 

складається з 10 комп'ютерів, які будемо розглядати в якості інформаційних 

об'єктів ІО1-ІО10 і, які взаємодіють між собою як показано на рисунку 5.10. 
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Рис. 5.10. Взаємодія інформаційних об'єктів в інформаційному просторі при 

топології типу дерево 

 

Параметри інформаційних об'єктів (ІО1-ІО10) задаються таким же 

чином, як і при повнозв’язній топології. Припустимо, що з інформаційним 

об'єктом ІО3 було втрачено зв'язок.  

На відміну від повнозв’язної топології, зв'язок між інформаційними 

об'єктами в топології типу дерево здійснюється через посередників. 

Кількість посередників між ІО3 та іншими інформаційними об'єктами 

становить:  

– між ІО3 та ІО1 – немає, тобто взаємодія відбувається напряму; 

– між ІО3 та ІО2  – 1; 

– між ІО3 та ІО4  – 2; 

– між ІО3 та ІО5  – 2; 

– між ІО3 та ІО6  – немає, тобто взаємодія відбувається напряму; 

– між ІО3 та ІО7  – 3; 

– між ІО3 та ІО8  – 3; 

– між ІО3 та ІО9  – 1; 

– між ІО3 та ІО10  – 1. 

При цьому вагові коефіцієнти довіри становлять: 
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– у разі наявності відсутності посередника – 0.98; 

– у разі наявності 1 посередника – 0.96; 

– у разі наявності 2 посередників – 0.94; 

– у разі наявності 3 посередників – 0.92. 

Аналогічно експериментам з повнозв’язною топологією були проведені 

експерименти для топології типу дерево та отримані наступні результати. 

Графіки функцій залежностей усереднених значень параметрів P1-P5 

при різних значеннях кількостей невідомих параметрів (0 та до 10, 20, 30, 40, 

50) і допустимий рівень відхилення 15% представлено на рисунку 5.11. 

Також встановимо допустимий рівень відхилення 15% і визначимо кількість 

параметрів, що були відновлені з відхиленням від початкового не нижчим 

цього допустимого рівня. 
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Рис. 5.11. Графіки функцій залежностей усереднених значень параметрів P1-

P5 при різних значеннях кількостей невідомих параметрів (0 та до 10, 20, 30, 

40, 50) і допустимий рівень відхилення 15% при топології типу дерево 
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Гістограма для зіставлення рівня відновлених параметрів із критичним 

рівнем достовірності 20% представлена на рисунку 5.12. 
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Рис. 5.12. Рівень достовірного відновлення параметрів в інформаційних 

об'єктах при топології типу дерево 

 

З рисунка 5.12 видно, що при топології типу дерево два параметри (Р2 

та Р3) можна відновити з високим рівнем достовірності. 

 

3. Багатоярусний граф. Розглянемо комп'ютерну мережу, яка 

складається з 10 комп'ютерів, які будемо розглядати в якості інформаційних 

об'єктів ІО1-ІО10 і які взаємодіють між собою як показано на рисунку 5.13. 

Параметри інформаційних об'єктів (ІО1-ІО10) задаються таким же 

чином, як і при повнозв’язній топології. Припустимо, що з інформаційним 

об'єктом ІО3 було втрачено зв'язок. На відміну від повнозв’язної топології, 

зв'язок між інформаційними об'єктами при багатоярусному графі 

здійснюється через посередників.  

Кількість посередників між ІО3 та іншими інформаційними об'єктами 

становить:  

– між ІО3 та ІО1 – 3; 
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– між ІО3 та ІО2 – 1; 

– між ІО3 та ІО4 – 1; 

– між ІО3 та ІО5 – 2; 

– між ІО3 та ІО6 – немає, тобто взаємодія відбувається напряму; 

– між ІО3 та ІО7 – немає, тобто взаємодія відбувається напряму; 

– між ІО3 та ІО8 – 1; 

– між ІО3 та ІО9 – 1; 

– між ІО3 та ІО10 – 1. 

 

 

Рис. 5.13. Взаємодія інформаційних об'єктів в інформаційному просторі при 

багатоярусному графі 

 

При цьому вагові коефіцієнти довіри становлять: 

– у разі наявності відсутності посередника – 0.98; 

– у разі наявності 1 посередника – 0.96; 

– у разі наявності 2 посередників – 0.94; 

– у разі наявності 3 посередників – 0.92. 

Аналогічно експериментам з повнозв’язною топологією були проведені 

експерименти для багатоярусного графу та отримані наступні результати: 

Графіки функцій залежностей усереднених значень параметрів P1-P5 

при різних значеннях кількостей невідомих параметрів (0 та до 10, 20, 30, 40, 

50) і допустимий рівень відхилення 15% представлено на рисунку 5.14.  
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Рис. 5.14. Графіки функцій залежностей усереднених значень параметрів  

P1-P5 при різних значеннях кількостей невідомих параметрів 

(0 та до 10, 20, 30, 40, 50) і допустимий рівень відхилення 15 % при 

багатоярусному графі 

 

Також встановимо допустимий рівень відхилення 15% і визначимо 

кількість параметрів, що були відновлені з відхиленням від початкового не 

нижчим цього допустимого рівня. 

Гістограма для зіставлення рівня відновлених параметрів із критичним 

рівнем достовірності 20% представлена на рисунку 5.15. 

З рисунка 5.15 видно, що при багатоярусному графі один параметр (Р3) 

можна відновити з високим рівнем достовірності. 
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Рис. 5.15. Рівень достовірного відновлення параметрів в інформаційних 

об'єктах при багатоярусному графі 

 

Застосовувавши розглянуту технологію, експериментальним шляхом 

було встановлено достатній рівень достовірності відновлення параметрів 

інформаційних об'єктів при використанні наступних топологій: 

– при повнозв’язній – три параметра з п'яти; 

– при топології типу дерева – два параметра з п'яти; 

– при багатоярусному графі – один параметр з п'яти. 

Тобто, отримані результати безпосередньо залежать від типу обраної 

топології. 

 

5.2 Результати моделювання процесу ідентифікації вхідних об'єктів 

в інформаційному просторі засобами моделюючого середовища 

 

Проведемо аналіз ефективності пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційному просторі. Для проведення експериментів було сформовано 

інформаційний простір з 20 000 інформаційних об'єктів. Відсоток відсутніх 

параметрів в інформаційних об'єктах (NONE) становив 6%. Після цього 

інформаційний простір перебудовується шляхом виключення повторюваних 



250 

 

інформаційних об'єктів. Виконувалися серії зі 100 експериментів кожна, при 

певних імовірностях (5, 10, 15, 20 і 25 % відповідно) того, що параметр не 

буде зчитаний сенсорами (NULL). 

Розглянемо випадок, коли кожен з 20 000 інформаційних об'єктів 

описується 7 параметрами. В таблиці 5.4 наведено фрагмент з 10 

інформаційних об'єктів (ІО1-ІО10) інформаційного простору IS.  

Таблиця 5.4 

Фрагмент інформаційного простору IS з 10 інформаційних об'єктів 

 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 

IO1 4 ± 0.5 3 ± 0.9 6 ± 0.7 7 ± 0.1 6 ± 0.9 9 ± 0.4 11 ± 0.6 

IO2 5 ± 0.1 6 ± 0.6 6 ± 0.9 7 ± 0.4 6 ± 0.6 6 ± 0.1 9 ± 0.2 

IO3 1 ± 0.3 6 ± 0.9 3 ± 0.2 5 ± 0.2 NONE 10 ± 0.4 8 ± 0.4 

IO4 1 ± 0.7 6 ± 0.7 7 ± 0.3 6 ± 0.4 6 ± 0.5 NONE 10 ± 0.8 

IO5 4 ± 0.4 6 ± 0.6 4 ± 0.4 7 ± 0.2 8 ± 0.3 6 ± 0.5 8 ± 0.4 

IO6 5 ± 0.4 4 ± 0.8 6 ± 0.4 4 ± 0.5 5 ± 0.7 8 ± 0.8 9 ± 0.7 

IO7 2 ± 0.3 3 ± 0.6 7 ± 0.4 NONE 7 ± 0.6 9 ± 0.7 8 ± 0.6 

IO8 3 ± 0.4 5 ± 0.5 5 ± 0.4 6 ± 0.2 9 ± 0.6 NONE 7 ± 0.5 

IO9 2 ± 0.9 2 ± 0.5 3 ± 0.2 4 ± 0.9 8 ± 0.2 6 ± 0.5 11 ± 0.2 

IO10 1 ± 0.2 6 ± 0.7 6 ± 0.4 8 ± 0.7 9 ± 0.3 8 ± 0.3 11 ± 0.5 

 

В даному випадку довжина інтервалу для кожного параметра становила 

5 одиниць, наприклад, для параметра Р1 [1; 6). Були отримані наступні 

варіанти результатів: 

1. Коли сенсори зчитали всі значення ознак вхідного об'єкта і відбулася 

однозначна його ідентифікація: 

New object: 

5.8 6.5 6.2 4.8 9.6 9.5 9.7 

Search object: 

IO 06106 5 ± 0.3 6 ± 0.4 6 ± 0.7 4 ± 0.9 9 ± 0.4 9 ± 0.6 9 ± 0.2 
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2. Коли сенсори зчитали всі значення ознак вхідного об'єкта і не 

відбулася його ідентифікація – в інформаційному просторі не виявилося 

інформаційного об'єкта, який би описував даний вхідний об'єкт: 

New object: 

4.9 3.3 4.5 7.9 5.2 6.5 11.7 

Object absent! 

В такому випадку, даний вхідний об'єкт стає новим інформаційним 

об'єктом і може бути доданий в інформаційний простір. 

 

3. Коли сенсори зчитали значення не всіх ознак вхідного об'єкта (є 

NULL-значення), але завдяки взаємодії інформаційних об'єктів між собою в 

інформаційному просторі, все ж таки відбулася однозначна ідентифікація 

вхідного об'єкта в інформаційному просторі: 

New object: 

5.2 Null 6.4 6.3 5.5 10.1 9.9 

Search object: 

IO02727 5 ± 0.1 4 ± 0.4 6 ± 0.5 6 ± 0.8 5 ± 0.6 10 ± 0.8 9 ± 0.2 

IO13394 5 ± 0.6 2 ± 0.2 6 ± 0.8 6 ± 0.4 5 ± 0.2 10 ± 0.1 9 ± 0.9 

IO14824 5 ± 0.1 5 ± 0.3 6 ± 0.9 6 ± 0.9 5 ± 0.4 10 ± 0.2 9 ± 0.4 

ReCreateObject: 

5.2 4.1 6.4 6.3 5.5 10.1 9.9 

Search object: 

IO02727 5 ± 0.1 4 ± 0.4 6 ± 0.5 6 ± 0.8 5 ± 0.6 10 ± 0.8 9 ± 0.2 

 

4. Коли сенсори зчитали значення не всіх ознак вхідного об'єкта і, не 

зважаючи на взаємодію інформаційних об'єктів між собою в інформаційному 

просторі, ідентифікація вхідного об'єкта не відбулася: 

New object: 

2.1 4.5 3.5 Null 9.6 9.2 Null 

Search object: 
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IO08264 2 ± 0.3 4 ± 0.2 3 ± 0.7 None 9 ± 0.6 9 ± 0.7 10 ± 0.4 

IO08473 2 ± 0.6 4 ± 0.6 3 ± 0.3 6 ± 0.8 9 ± 0.2 9 ± 0.5 8 ± 0.4 

IO16500 2 ± 0.9 4 ± 0.7 3 ± 0.1 8 ± 0.4 9 ± 0.4 9 ± 0.6 8 ± 0.4 

ReCreateObject: 

2.1 4.5 3.5 Null 9.6 9.2 8.5 

Search object: 

IO08473 2 ± 0.6 4 ± 0.6 3 ± 0.3 6 ± 0.8 9 ± 0.2 9 ± 0.5 8 ± 0.4 

IO16500 2 ± 0.9 4 ± 0.7 3 ± 0.1 8 ± 0.4 9 ± 0.4 9 ± 0.6 8 ± 0.4 

ReCreateObject: 

2.1 4.5 3.5 5.1 9.6 9.2 8.5 

Object absent! 

 

5. Коли сенсори не зчитали значення одного або декількох параметрів і, 

після взаємодії інформаційних об'єктів між собою в інформаційному 

просторі, було встановлено, що цей об'єкт не має даного параметру (NONE). 

New object: 

2.7 4.7 4.1 8.3 5.5 Null 7.6 

Search object: 

IO12602 2 ± 0.5 4 ± 0.4 4 ± 0.3 8 ± 0.7 5 ± 0.8 10 ± 0.9 7 ± 0.8 

ReCreateObject: 

2.7 4.7 4.1 8.3 5.5 Null 7.6 

ReCreateObject: 

2.7 4.7 4.1 8.3 5.5 Null 7.6 

ReCreateObject: 

2.7 4.7 4.1 8.3 5.5 None 7.6 

Object absent! 

Узагальнені результати проведених експериментів дозволили зробити 

висновок про ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі при 7 параметрах і довжині інтервалу в 5 одиниць і представлені в 

таблиці 5.5. 
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Таблиця 5.5 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при 7 

параметрах і довжині інтервалу в 5 одиниць 

Імовірність того, що параметр не буде 

зчитаний сенсорами (NULL), % 

Імовірність ідентифікації 

вхідного об'єкта, % 

5 20 

10 10 

15 25 

20 15 

25 15 

 

З таблиці 5.5 видно, що ефективність пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційному просторі при 7 параметрах і довжині інтервалу в 5 одиниць є 

низькою. 

Тому, було прийнято рішення зменшити кількість параметрів, які 

описують інформаційний об'єкт, і при тих же вихідних даних провести 

аналогічні експерименти при кількості параметрів від 4 до 6. Результати 

проведених експериментів представлені в таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при 

довжині інтервалу в 5 одиниць і кількості параметрів від 4 до 6 

Імовірність того, що 

параметр не буде 

зчитаний сенсорами 

(NULL), % 

Імовірність ідентифікації вхідного об'єкта, 

% 

Кількість параметрів, од. 

4 5 6 

5 100 100 65 

10 100 100 45 

15 100 90 85 

20 100 100 75 

25 100 100 50 
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З таблиці 5.6 видно, що ймовірність ідентифікації вхідного об'єкта в 

інформаційному просторі при 4 параметрах і довжині інтервалу в 5 одиниць 

дорівнює 100%, тобто далі зменшувати кількість параметрів не має жодного 

сенсу. На основі даних таблиць 5.5 та 5.6 був побудований графік порівняння 

ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при 

довжині інтервалу в 5 одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 (рис. 5.16). 
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Рис. 5.16. Графік порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційному просторі при довжині інтервалу в 5 одиниць і кількості 

параметрів від 4 до 7 

 

З рисунку 5.16 можна зробити висновок про те, що ефективність 

пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при довжині інтервалу в 

5 одиниць в середньому склала:  

– при 4 параметрах – 100%;  

– при 5 параметрах – 98%;  

– при 6 параметрах – 64%;  

– при 7 параметрах – 17%. 
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З вищесказаного випливає, що зменшення кількості параметрів веде до 

різкого збільшення ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі. Тому, було прийнято рішення змінити довжини інтервалів значень 

параметрів вихідних об'єктів в інформаційному просторі при постійному 

значенні кількості параметрів. 

Розглянемо випадок, коли кожен з 20 000 інформаційних об'єктів 

описується 7 параметрами при довжині інтервалу від 3 до 5 одиниць. 

Результати проведених експериментів представлені в таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7  

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при 7 

параметрах і довжині інтервалу від 3 до 5 одиниць 

Імовірність того, що 

параметр не буде зчитаний 

сенсорами (NULL), % 

Імовірність ідентифікації вхідного об'єкта, % 

Довжина інтервалу, од. 

3 4 5 

5 100 75 20 

10 100 40 10 

15 95 50 25 

20 100 65 15 

25 100 50 15 

 

На основі даних таблиці 5.7 був побудований графік порівняння 

ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при 7 

параметрах і довжині інтервалу від 3 до 5 одиниць (рис. 5.17). 

З рисунка 5.17 можна зробити висновок про те, що ефективність 

пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при 7 параметрах в 

середньому склала:  

– при довжині інтервалу в 3 одиниці – 99%; 

– при довжині інтервалу в 4 одиниці – 56%; 

– при довжині інтервалу в 5 одиниць – 17%. 
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Рис. 5.17. Графік порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційному просторі при 7 параметрах і довжині інтервалу від 3 до 5 

одиниць 

 

З цього випливає, що збільшення довжини інтервалу веде до різкого 

зменшення ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі.  

Тому, було прийнято рішення провести аналогічні експерименти при 

малій довжині інтервалів, але більшій кількості параметрів вхідних об'єктів в 

інформаційному просторі. 

Розглянемо випадок, коли кожен з 20 000 інформаційних об'єктів 

описується кількістю параметрів від 7 до 10 при довжині інтервалу в 3 

одиниці. Результати проведених експериментів представлені в таблиці 5.8. 

На основі даних таблиці 5.8 був побудований графік порівняння 

ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при 

кількості параметрів від 7 до 10 і довжині інтервалу в 3 одиниці (рис. 5.18). 
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Таблиця 5.8 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при 

кількості параметрів від 7 до 10 і довжині інтервалу в 3 одиниці 

Імовірність того, що 

параметр не буде 

зчитаний сенсорами 

(NULL), % 

Імовірність ідентифікації вхідного об'єкта, % 

Кількість параметрів, од. 

7 8 9 10 

5 100 85 35 25 

10 100 80 40 5 

15 95 90 35 10 

20 100 90 45 25 

25 100 95 40 15 
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Рис. 5.18. Графік порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційному просторі при кількості параметрів від 7 до 10 і довжині 

інтервалу в 3 одиниці 
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З рисунка 5.18 можна зробити висновок про те, що ефективність 

пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при довжині інтервалу 

значень параметрів в 3 одиниці в середньому склала:  

– при 7 параметрах – 99%; 

– при 8 параметрах – 88%; 

– при 9 параметрах – 39%; 

– при 10 параметрах – 16%. 

Експерименти показали, що ймовірність ідентифікації вхідного об'єкта 

істотно залежить від кількості його ознак, а також від довжини інтервалу 

значень ознак вхідного об'єкту.  

При цьому з ростом кількості параметрів вихідного об'єкту і довжини 

інтервалів ознак об'єкту ефективність пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційному просторі істотно знижується. 

Було проведено перевірку адекватності методу ідентифікації вхідних 

об'єктів в інформаційному просторі з використанням методів машинного 

навчання.  

Для ідентифікації інформаційних об’єктів була застосована 

багатозмінна логістична регресія з використанням класу LogisticRegression з 

бібліотеки Scikit-Learn.  

За замовчуванням він застосовує стратегію «один проти всіх», за умови 

навчання більш ніж на двох класах.  

Для переключення на багатозмінну логістичну регресію встановлено 

гіперпараметр multi_class в значення «multinomial» та обрано вирішувач 

«lbfgs». 

 За замовчуванням застосовано регуляризацію 2l , якою можна керувати 

за допомогою гіперпараметра C . 

 

X = info_data[“InformationObject”] # підготовлені вектори параметрів 

для інформаційних об’єктів 

Y = info_data[“IdentifiedObject”] 
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softamx_reg = LogisticRegression(multi_class=“multinomial”, 

solver=“lbfgs”, C=10) 

softmax_reg.fit(X,Y) 

 

З використанням даного методу, наприклад для вхідного об’єкту з 

параметрами [2,3  4,6  4,2  5,4  9,1  8,1] було отримано з ймовірністю 94.2% 

наступний інформаційний об’єкт: 

04011  2  0,4  4 0,7 4 0,2 5 0,5 9 0,4  8 0,5IO        

Таким чином можна зробити висновок про те, що результати отримані 

за допомогою методу ідентифікації вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі підтверджуються відповідними результатами, отриманими з 

використанням методу машинного навчання.  

 

5.3 Результати моделювання процесу паралельної ідентифікації 

вхідного об'єкта в інформаційних просторах засобами моделюючого 

середовища 

 

Проведемо аналіз ефективності пошуку вхідних об'єктів в єдиних 

інформаційних просторах методом паралельної ідентифікації вхідного 

об'єкта в інформаційних просторах. Для проведення експериментів були 

сформовані п'ять інформаційних просторів з 20 000 інформаційних об'єктів 

кожен. Відсоток відсутніх параметрів в інформаційних об'єктах (NONE) 

становив 6 %. Виконувалися серії зі 100 експериментів кожна, при певних 

імовірностях (5, 10, 15, 20 і 25 % відповідно) того, що параметр не буде 

зчитаний сенсорами (NULL). 

Розглянемо випадок, коли кожен з 20 000 інформаційних об'єктів 

описується 7 параметрами в кожному з п'яти інформаційних просторів. В 

таблиці 5.9 наведено фрагмент з 10 інформаційних об'єктів одного з 

інформаційних просторів, наприклад IS2: 
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Таблиця 5.9 

Фрагмент інформаційного простору IS2 з 10 інформаційних об'єктів 

 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 

IO1 2±0.8 8±0.2 6±0.2 9±0.3 9±0.3 11±0.9 13±0.9 

IO2 5±0.2 5±0.4 4±0.9 5±0.5 8±0.2 12±0.5 9±0.9 

IO3 6±0.1 4±0.2 7±0.2 NONE 7±0.2 12±0.8 13±0.9 

IO4 1±0.7 8±0.9 8±0.5 8±0.5 11±0.3 8±0.2 11±0.3 

IO5 4±0.6 6±0.8 9±0.6 8±0.4 9±0.2 12±0.5 9±0.6 

IO6 2±0.4 4±0.6 4±0.5 8±0.4 NONE 9±0.1 12±0.6 

IO7 4±0.4 7±0.1 7±0.7 10±0.3 10±0.3 11±0.3 11±0.2 

IO8 1±0.8 6±0.8 3±0.8 4±0.6 11±0.4 11±0.9 13±0.8 

IO9 5±0.9 6±0.4 9±0.5 7±0.7 6±0.6 6±0.4 13±0.3 

IO10 NONE NONE 5±0.8 9±0.8 11±0.7 11±0.2 9±0.5 

 

В даному випадку довжина інтервалу для кожного параметра становила 

7 одиниць, наприклад, для параметра Р1 [1; 7]. 

Потім в кожному інформаційному просторі відбувається процес 

виключення повторюваних інформаційних об'єктів, тобто перебудовується 

кожен вхідний інформаційний простір ISreb.  

Час виконання даної операції, наприклад для варіанта, коли в кожному 

інформаційному просторі 7 параметрів і довжина інтервалу становить 7 

одиниць склав 15.4 хвилин, при цьому унікальних інформаційних об'єктів в 

першому інформаційному просторі ISreb1 залишилося – 19 886, у другому 

ISreb2 – 19 877, в третьому ISreb3 – 19 874, в четвертому ISreb4 – 19 890 і в 

п'ятому ISreb5 – 19 888. 

Узагальнення результатів проведених експериментів дозволило 

зробити висновок про час перебудови п'яти інформаційних просторів в 

залежності від довжини інтервалу представлені в таблиці 5.10. 
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Таблиця 5.10  

Час перебудови п'яти інформаційних просторів в залежності від довжини 

інтервалу параметрів інформаційних об'єктів 

Кількість параметрів, 

од. 

Час перебудови п'яти інформаційних 

просторів, хв. 

Довжина інтервалу, од. 

3 4 5 6 7 

6 1.4 4.8 8.9 11.7 12.9 

7 3.8 9.6 11.5 14.7 15.4 

8 7.6 12.6 14.3 16.1 17.1 

9 11.2 14.8 15.8 17.7 18.5 

10 13.6 16.1 17.1 18.7 19.7 

 

Були отримані наступні варіанти результатів: 

1. Коли сенсори зчитали всі значення ознак вхідного об'єкта і відбулася 

однозначна його ідентифікація: 

New object: 

3 ± 0.8 6 ± 0.2 3 ± 0.4 6 ± 0.6 9 ± 0.4 11 ± 0.4 8 ± 0.7 

Search object: 

IS1 3 ± 0.4 6 ± 0.1 3 ± 0.2 6 ± 0.3 9 ± 0.2 11 ± 0.2 8 ± 0.4 

 

2. Коли сенсори зчитали всі значення ознак вхідного об'єкта і не 

відбулася його ідентифікація – в жодному з п'яти інформаційних просторів не 

виявилося інформаційного об'єкта, який би описував даний вхідний об'єкт: 

New object: 

2 ± 0.8 8 ± 0.2 8 ± 0.6 10 ± 0.1 5 ± 0.9 NONE 10 ± 0.9 

Object absent! 

 

3. Коли сенсори зчитали значення не всіх ознак вхідного об'єкта (є 

NULL-значення), але завдяки взаємодії інформаційних об'єктів між собою в 
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інформаційному просторі, все ж таки відбулася однозначна ідентифікація 

вхідного об'єкта: 

New object: 

3 ± 0.7 8 ± 0.5 3 ± 0.6 Null 5 ± 0.4 9 ± 0.4 13 ± 0.8 

Search object: 

IS3 

IO10746 3 ± 0.9 8 ± 0.9 3 ± 0.3 4 ± 0.9 5 ± 0.9 9 ± 0.2 13 ± 0.1 

IS4 

IO10264 3 ± 0.8 8 ± 0.3 3 ± 0.8 7 ± 0.9 5 ± 0.1 9 ± 0.7 13 ± 0.5 

ReCreateObject: 

3 ± 0.7 8 ± 0.5 3 ± 0.6 7 ± 0.8 5 ± 0.4 9 ± 0.4 13 ± 0.8 

Search object: 

IS4 

IO10264 3 ± 0.8 8 ± 0.3 3 ± 0.8 7 ± 0.9 5 ± 0.1 9 ± 0.7 13 ± 0.5 

 

4. Коли сенсори зчитали значення не всіх ознак вхідного об'єкта і, не 

зважаючи на взаємодію інформаційних об'єктів між собою в інформаційному 

просторі, ідентифікація вхідного об'єкта не відбулася: 

New object: 

1 ± 0.3 5 ± 0.7 Null 10 ± 0.6 Null Null 13 ± 0.3 

Search object: 

IS1 

IO15664 1 ± 0.1 5 ± 0.4 None 10 ± 0.2 10 ± 0.8 6 ± 0.9 13 ± 0.9 

IO18545 1 ± 0.3 5 ± 0.4 9 ± 0.4 10 ± 0.3 9 ± 0.5 12 ± 0.9 13 ± 0.8 

IS2 

IO1905 1 ± 0.3 5 ± 0.8 5 ± 0.9 10 ± 0.9 8 ± 0.3 12 ± 0.5 13 ± 0.1 

IO7619 1 ± 0.3 5 ± 0.8 3 ± 0.1 10 ± 0.4 5 ± 0.5 9 ± 0.2 13 ± 0.4 

IO18130 1 ± 0.6 5 ± 0.7 5 ± 0.8 10 ± 0.4 10 ± 0.1 6 ± 0.7 13 ± 0.6 

IO19094 1 ± 0.7 5 ± 0.8 3 ± 0.9 10 ± 0.7 7 ± 0.8 8 ± 0.2 13 ± 0.9 

IS3 
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IO3075 1 ± 0.3 5 ± 0.6 3 ± 0.7 10 ± 0.2 10 ± 0.2 12 ± 0.3 13 ± 0.6 

IO12233 1 ± 0.3 5 ± 0.6 5 ± 0.8 10 ± 0.7 9 ± 0.4 11 ± 0.4 13 ± 0.3 

IO19188 1 ± 0.4 5 ± 0.3 4 ± 0.4 10 ± 0.4 10 ± 0.3 9 ± 0.7 13 ± 0.3 

IS4 

IO5413 1 ± 0.4 5 ± 0.2 4 ± 0.8 10 ± 0.1 11 ± 0.2 8 ± 0.1 13 ± 0.9 

IO9332 1 ± 0.3 5 ± 0.4 7 ± 0.5 10 ± 0.8 6 ± 0.6 9 ± 0.2 13 ± 0.9 

IO11879 1 ± 0.1 5 ± 0.4 4 ± 0.5 10 ± 0.1 10 ± 0.9 12 ± 0.4 13 ± 0.6 

IO14071 1 ± 0.2 5 ± 0.6 9 ± 0.4 10 ± 0.5 7 ± 0.4 8 ± 0.8 13 ± 0.2 

IO15217 1 ± 0.2 5 ± 0.2 4 ± 0.3 10 ± 0.1 11 ± 0.9 6 ± 0.4 13 ± 0.5 

IS5 

IO8333 1 ± 0.2 5 ± 0.7 6 ± 0.3 10 ± 0.2 5 ± 0.3 12 ± 0.9 13 ± 0.7 

IO18619 1 ± 0.2 5 ± 0.9 4 ± 0.6 10 ± 0.4 9 ± 0.7 6 ± 0.4 13 ± 0.3 

IO19128 1 ± 0.4 5 ± 0.5 5 ± 0.2 10 ± 0.2 10 ± 0.3 7 ± 0.8 13 ± 0.9 

IO19173 1 ± 0.3 5 ± 0.3 7 ± 0.2 10 ± 0.3 10 ± 0.8 6 ± 0.8 13 ± 0.3 

ReCreateObject: 

1 ± 0.3 5 ± 0.7 3 ± 0.4 10 ± 0.6 Null Null 13 ± 0.3 

Search object: 

IS2 

IO7619 1 ± 0.3 5 ± 0.8 3 ± 0.1 10 ± 0.4 5 ± 0.5 9 ± 0.2 13 ± 0.4 

IO19094 1 ± 0.7 5 ± 0.8 3 ± 0.9 10 ± 0.7 7 ± 0.8 8 ± 0.2 13 ± 0.9 

IS3 

IO3075 1 ± 0.3 5 ± 0.6 3 ± 0.7 10 ± 0.2 10 ± 0.2 12 ± 0.3 13 ± 0.6 

ReCreateObject: 

1 ± 0.3 5 ± 0.7 3 ± 0.4 10 ± 0.6 11 ± 0.9 12 ± 0.3 13 ± 0.3 

Object absent! 

 

Узагальнені результати проведених експериментів дозволили зробити 

висновок про ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційних 

просторах при 7 параметрах і довжині інтервалу в 7 одиниць і представлені в 

таблиці 5.11. 
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Таблиця 5.11 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах при 7 

параметрах і довжині інтервалу в 7 одиниць 

Імовірність того, що параметр не 

буде зчитаний сенсорами (NULL), % 

Імовірність ідентифікації 

вхідного об'єкта, % 

5 9 

10 8 

15 8 

20 6 

25 6 

 

З таблиці 5.11 видно, що ефективність пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційних просторах при 7 параметрах і довжиною інтервалу в 7 

одиниць є низькою. Тому було прийнято рішення зменшити кількість 

параметрів, які описують інформаційний об'єкт, і при тих же вихідних даних 

провести аналогічні експерименти при кількості параметрів від 4 до 6. 

Результати проведених експериментів представлені в таблиці 5.12. 

Таблиця 5.12 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах при 

довжині інтервалу в 7 одиниць і кількості параметрів від 4 до 6 

Імовірність того, що 

параметр не буде 

зчитаний сенсорами 

(NULL), % 

Імовірність ідентифікації вхідного 

об'єкта, % 

Кількість параметрів, од. 

4 5 6 

5 100 98 54 

10 100 100 42 

15 100 98 43 

20 100 97 46 

25 100 99 42 
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З таблиці 5.12 видно, що ймовірність ідентифікації вхідного об'єкта в 

інформаційних просторах при 4 параметрах і довжині інтервалу в 7 одиниць 

дорівнює 100%, тобто зменшувати далі кількість параметрів не має ніякого 

сенсу. На основі даних таблиць 5.11 та 5.12 був побудований графік 

порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційних 

просторах при довжині інтервалу в 7 одиниць і кількості параметрів від 4 до 

7 (рис. 5.19).  

 

0

20

40

60

80

100

5 10 15 20 25

Ім
о

в
ір

н
іс

ть
 і

д
ен

ти
ф

ік
ац

ії
 в

х
ід

н
о

го
 

о
б

'є
к
та

,
%

Імовірність того, що параметр не буде зчитаний 

сенсорами (NULL), %

4 5 6 7
 

Рис. 5.19. Графік порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційних просторах при довжині інтервалу в 7 одиниць і кількості 

параметрів від 4 до 7 

 

З рисунку 5.19 можна зробити висновок про те, що ефективність 

пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах при довжині інтервалу в 

7 одиниць в середньому склала: при 4 параметрах – 100%; при 5 параметрах – 

98.4%; при 6 параметрах – 45.4%; при 7 параметрах – 7.4%. 

Час, за який проводилися 100 експериментів при довжині інтервалу в 7 

одиниць і кількості параметрів від 4 до 7, представлено в таблиці 5.13. 



266 

 

Таблиця 5.13  

Час, за який проводилися 100 експериментів при довжині інтервалу в 7 

одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 

Кількість 

параметрів, 

од. 

Час, с 

Імовірність того, що параметр не буде зчитаний 

сенсорами (NULL), % 

5 10 15 20 25 

4 10,9 13,2 14,8 16,3 34,3 

5 11,1 18,2 18,8 21,4 40,7 

6 12,5 17,7 22,6 23,3 34,7 

7 16,1 18 22,7 29,3 36,3 

 

На основі даних таблиці 5.13 був побудований графік порівняння часу 

пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах при довжині інтервалу в 

7 одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 (рис. 5.20). 
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Рис. 5.20. Графік порівняння часу пошуку входять об'єктів в інформаційних 

просторах при довжині інтервалу в 7 одиниць і кількості параметрів 

від 4 до 7 
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З рисунка 5.20 можна зробити висновок про те, що час пошуку вхідних 

об'єктів в інформаційному просторі при довжині інтервалу в 7 одиниць в 

середньому склав:  

– при 4 параметрах – 17.9 с; 

– при 5 параметрах – 22.04 с; 

– при 6 параметрах – 22.16 с; 

– при 7 параметрах – 24.48 с. 

З вищесказаного випливає, що зменшення кількості параметрів веде до 

різкого збільшення ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційних 

просторах.  

Тому, було прийнято рішення збільшити довжину інтервалу значень 

параметрів вихідних об'єктів в інформаційних просторах до 8 одиниць. 

Розглянемо випадок, коли кожен з 20 000 інформаційних об'єктів 

описується кількістю параметрів від 4 до 7 при довжині інтервалу в 8 

одиниць в кожному з п'яти інформаційних просторів. Результати проведених 

експериментів представлені в таблиці 5.14. 

Таблиця 5.14 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах при 

довжині інтервалу в 8 одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 

Кількість 

параметрів, 

од. 

Імовірність ідентифікації вхідного об'єкта, % 

Імовірність того, що параметр не буде зчитаний 

сенсорами (NULL), % 

5 10 15 20 25 

4 100 100 100 100 100 

5 90 85 84 95 86 

6 26 29 29 28 27 

7 3 5 3 3 4 
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На основі даних таблиці 5.14 був побудований графік порівняння 

ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах при 

довжині інтервалу в 8 одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 (рис. 5.21). 
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Рис. 5.21. Графік порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційних просторах при довжині інтервалу в 8 одиниць і кількості 

параметрів від 4 до 7 

 

З рисунка 5.21 можна зробити висновок про те, що ефективність 

пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах при довжині інтервалу в 

8 одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 в середньому склала:  

– при 4 параметрах – 100%; 

– при 5 параметрах – 88.0%; 

– при 6 параметрах – 27.8%; 

– при 7 параметрах – 3.6%. 

З цього випливає, що збільшення довжини інтервалу веде до 

зменшення ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційних 
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просторах. Тому, було прийнято рішення провести аналогічні експерименти 

при менших значеннях довжин інтервалів параметрів інформаційних об'єктів. 

Розглянемо випадок, коли кожен з 20 000 інформаційних об'єктів 

описується 7 параметрами при довжині інтервалів від 3 до 7 одиниць в 

кожному з п'яти інформаційних просторів. Результати проведених 

експериментів представлені в таблиці 5.15. 

Таблиця 5.15  

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в п'яти 5 інформаційних просторах 

при 7 параметрах і довжині інтервалів від 3 до 7 одиниць 

Довжина 

інтервалу, 

од. 

Імовірність ідентифікації вхідного об'єкта, % 

Імовірність того, що параметр не буде зчитаний 

сенсорами (NULL), % 

5 10 15 20 25 

3 100 100 100 100 100 

4 99 98 96 95 93 

5 57 51 63 64 41 

6 22 22 22 11 12 

7 9 8 8 6 6 

 

На основі даних таблиці 5.15 був побудований графік порівняння 

ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах при 7 

параметрах і довжині інтервалів від 3 до 7 одиниць (рис. 5.22). 

З рисунку 5.22 видно, що ефективність пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційних просторах при 7 параметрах і довжині інтервалів від 3 до 7 

одиниць в середньому склала:  

– при довжині інтервалу 3 одиниці – 100%; 

– при довжині інтервалу 4 одиниці – 96.2%; 

– при довжині інтервалу 5 одиниць – 55.2%; 

– при довжині інтервалу 6 одиниць – 17.8%; 

– при довжині інтервалу 7 одиниць – 7.4%. 
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Рис. 5.22. Графік порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційних просторах при 7 параметрах і довжині інтервалів від 3 до 7 

одиниць  

 

Узагальнюючи результати проведених експериментів, була розглянута 

середня ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах. Ці 

дані наведені в таблиці 5.16 при кількості параметрів від 6 до 10 і довжинах 

інтервалів від 3 до 8 одиниць.  

Таблиця 5.16  

Середня ефективність пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах 

при кількості параметрів від 6 до 10 і довжинах інтервалів від 3 до 8 одиниць 

Кількість 

параметрів, 

од. 

Середня ймовірність ідентифікації вхідного об'єкта, % 

Довжина інтервалу, од. 

3 4 5 6 7 8 

6 100 100 97.2 78 45.4 27.8 

7 100 96.2 55.2 17.8 7.4 3.6 

8 98.4 59.6 15 3.8 0.4 0.6 

9 92.6 18.6 2.4 0.8 0.2 0 

10 54.2 6.8 0.4 0 0 0 
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На основі даних таблиці 5.16 був побудований графік порівняння 

середньої ефективності пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах.  

На рисунку 5.23 представлений такий графік при кількості параметрів від 6 

до 10 і довжинах інтервалів від 3 до 8 одиниць. 
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Рис. 5.23. Графік порівняння середньої ефективності пошуку вхідних об'єктів 

в інформаційних просторах при кількості параметрів від 6 до 10 і довжинах 

інтервалів від 3 до 8 одиниць 

 

Середній час пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах при 

кількості параметрів від 6 до 10 і довжинах інтервалів від 3 до 8 одиниць 

представлено в таблиці 5.17.  

На основі даних таблиці 5.17 був побудований графік порівняння 

середнього часу пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах. На 

рисунку 5.24 представлений такий графік при кількості параметрів від 6 до 

10 і довжинах інтервалів від 3 до 8 одиниць. 
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Таблиця 5.17  

Середній час пошуку вхідних об'єктів в інформаційних просторах при 

кількості параметрів від 6 до 10 і довжинах інтервалів від 3 до 8 одиниць 

Кількість 

параметрів, 

од. 

Середній час ідентифікації вхідного об'єкта, с 

Довжина інтервалу, од. 

3 4 5 6 7 8 

6 18.32 25.62 21.8 21.36 22.16 25.86 

7 25.08 26.86 24.6 22.7 24.48 27.44 

8 29.9 29.68 29.96 26.46 26.28 27.6 

9 31.22 34.22 31.7 30.2 29.46 30.58 

10 37.36 33.86 35.36 35.46 33.14 36.2 
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Рис. 5.24. Графік середнього часу пошуку вхідних об'єктів в інформаційних 

просторах при кількості параметрів від 6 до 10 і довжинах інтервалів 

від 3 до 8 одиниць 

 

Отримані результати експериментальних досліджень свідчать про те, 

що метод паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в інформаційних 

просторах дозволяє робити висновки про ефективність та час пошуку 

вхідних об'єктів в декількох інформаційних просторах. 
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5.4 Результати моделювання процесу ідентифікації вхідного об’єкта 

на основі об'єднання інформаційних просторів в єдиний інформаційний 

простір засобами моделюючого середовища 

 

Проведемо аналіз ефективності пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційних просторах методом об'єднання інформаційних просторів в 

єдиний інформаційний простір. Для проведення експериментів були 

сформовані п'ять інформаційних просторів з 20 000 інформаційних об'єктів 

кожен. Відсоток відсутніх параметрів в інформаційних об'єктах (NONE) 

становив 6 %. Виконувалися серії зі 100 експериментів кожна, при певних 

імовірностях (5, 10, 15, 20 і 25 % відповідно) того, що параметр не буде 

зчитаний сенсорами (NULL).  

Розглянемо випадок, коли кожен з 20 000 інформаційних об'єктів 

описується 7 параметрами в кожному з п'яти інформаційних просторів. У 

таблиці 5.18 наведено фрагмент з 10 інформаційних об'єктів одного з 

інформаційних просторів, наприклад IS1: 

Таблиця 5.18 

Фрагмент інформаційного простору IS1 з 10 інформаційних об'єктів 

 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 

IO1 2±0.2 NONE 3±0.3 7±0.5 5±0.1 10±0.9 9±0.9 

IO2 2±0.9 4±0.4 7±0.4 5±0.9 NONE 9±0.2 10±0.8 

IO3 3±0.3 6±0.4 NONE 8±0.7 9±0.5 7±0.9 10±0.1 

IO4 1±0.9 4±0.8 7±0.6 8±0.1 6±0.5 6±0.6 8±0.4 

IO5 4±0.3 NONE 6±0.5 5±0.5 9±0.7 7±0.7 9±0.8 

IO6 2±0.6 5±0.1 5±0.3 7±0.7 5±0.7 10±0.7 NONE 

IO7 NONE NONE 6±0.2 4±0.1 6±0.8 7±0.9 10±0.4 

IO8 3±0.9 3±0.3 5±0.4 5±0.4 7±0.9 7±0.7 NONE 

IO9 5±0.7 2±0.5 6±0.3 7±0.4 8±0.2 6±0.4 9±0.4 

IO10 4±0.4 2±0.6 7±0.3 4±0.8 5±0.3 NONE 11±0.5 
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В даному випадку довжина інтервалу для кожного параметра становила 

7 одиниць, наприклад, для параметра Р1 [1; 7].Узагальнення результатів, 

проведених експериментів дозволило зробити висновок про час побудови 

єдиного інформаційного простору в залежності від довжини інтервалу та 

представлено в таблиці 5.19. 

Таблиця 5.19 

Час побудови єдиного інформаційного простору в залежності від довжини 

інтервалу параметрів інформаційних об'єктів 

Кількість 

параметрів, од. 

Час побудови єдиного інформаційного простору, хв. 

Довжина інтервалу, од. 

3 4 5 6 7 

6 0.8 1.5 13.6 25.1 29.6 

7 4.3 20.1 25.6 30.2 53.7 

8 11.7 41.9 33.9 38.8 61.2 

9 29.3 59.9 46.0 54.5 72.2 

10 46.5 66.2 51.6 59.2 77.5 

 

Потім з кожного інформаційного простору всі інформаційні об'єкти 

об'єднуються в єдиний інформаційний простір. Після цього відбувається 

процес виключення інформаційних об'єктів, що повторюються тобто 

перебудовується сам єдиний інформаційний простір UISreb. Час виконання 

даної операції, наприклад для варіанта, коли в єдиному інформаційному 

просторі 7 параметрів і довжина інтервалу 7 одиниць склав 53.7 хвилини. 

При цьому унікальних інформаційних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі з початкових 100 000 залишилося 96 376. Були отримані наступні 

варіанти результатів: 

1. Коли сенсори зчитали всі значення ознак вхідного об'єкта і відбулася 

однозначна його ідентифікація: 

New object: 

2 ± 0.8 6 ± 0.6 4 ± 0.4 8 ± 0.6 7 ± 0.1 7 ± 0.1 8 ± 0.8 
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Search object: 

IO58852 2 ± 0.4 6 ± 0.4 4 ± 0.6 8 ± 0.2 7 ± 0.2 7 ± 0.8 8 ± 0.3 

 

2. Коли сенсори зчитали всі значення ознак вхідного об'єкта і не 

відбулася його ідентифікація – в єдиному інформаційному просторі не 

виявилося інформаційного об'єкта, який би описував даний вхідний об'єкт: 

New object: 

5 ± 0.2 3 ± 0.2 7 ± 0 5 ± 0.4 7 ± 0 9 ± 0.2 11 ± 0.4 

Object absent! 

 

3. Коли сенсори зчитали значення не всіх ознак вхідного об'єкта (є 

NULL-значення), але все ж таки відбулася однозначна ідентифікація вхідного 

об'єкта в єдиному інформаційному просторі: 

New object: 

Null 5 ± 0.9 5 ± 0.7 4 ± 0.5 6 ± 0.2 10 ± 0.4 8 ± 0.6 

Search object: 

IO15251 2 ± 0.1 5 ± 0.8 5 ± 0.1 4 ± 0.5 6 ± 0.1 10 ± 0.1 8 ± 0.4 

IO22474 3 ± 0.1 5 ± 0.4 5 ± 0.4 4 ± 0.4 6 ± 0 10 ± 0.4 8 ± 0.3 

IO34227 5 ± 0.1 5 ± 0.4 5 ± 0.4 4 ± 0 6 ± 0.2 10 ± 0.4 8 ± 0.2 

IO49215 4 ± 0 5 ± 0.3 5 ± 0.3 4 ± 0.3 6 ± 0.2 10 ± 0.4 8 ± 0.4 

ReCreateObject: 

2 ± 0.4 5 ± 0.9 5 ± 0.7 4 ± 0.5 6 ± 0.2 10 ± 0.4 8 ± 0.6 

Search object: 

IO15251 2 ± 0.1 5 ± 0.8 5 ± 0.1 4 ± 0.5 6 ± 0.1 10 ± 0.1 8 ± 0.4 

 

4. Коли сенсори зчитали значення не всіх ознак вхідного об'єкта, і його 

ідентифікація в єдиному інформаційному просторі не відбулася: 

New object: 

4 ± 0.3 Null Null 8 ± 0.3 12 ± 0.1 6 ± 0.6 14 ± 0.2 

Search object: 
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IO5301 4 ± 0.4 7 ± 0.6 6 ± 0.9 8 ± 0.6 12 ± 0.8 6 ± 0.4 14 ± 0.1 

IO6043 4 ± 0.1 2 ± 0.6 6 ± 0.2 8 ± 0.1 12 ± 0.6 6 ± 0.3 14 ± 0.1 

IO64393 4 ± 0.3 6 ± 0.6 7 ± 0.1 8 ± 0.1 12 ± 0.5 6 ± 0.7 14 ± 0.4 

ReCreateObject: 

4 ± 0.3 4 ± 0.1 Null 8 ± 0.3 12 ± 0.1 6 ± 0.6 14 ± 0.2 

ReCreateObject: 

4 ± 0.3 4 ± 0.1 8 ± 0.98 ± 0.3 12 ± 0.1 6 ± 0.6 14 ± 0.2 

Object absent! 

 

Узагальнені результати проведених експериментів дозволили зробити 

висновок про ефективність пошуку вхідних об'єктів в єдиному 

інформаційному просторі при 7 параметрах і довжині інтервалу в 7 одиниць і 

представлені в таблиці 5.20. 

Таблиця 5.20 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі 

при 7 параметрах і довжині інтервалу в 7 одиниць 

Імовірність того, що параметр не 

буде зчитаний сенсорами (NULL), % 

Імовірність ідентифікації 

вхідного об'єкта, % 

5 7 

10 10 

15 7 

20 8 

25 7 

 

З таблиці 5.20 видно, що ефективність пошуку вхідних об'єктів в 

єдиному інформаційному просторі при 7 параметрах і довжині інтервалу в 7 

одиниць є низькою. Тому було прийнято рішення зменшити кількість 

параметрів, які описують інформаційний об'єкт, і при тих же вихідних даних 

провести аналогічні експерименти при кількості параметрів від 4 до 6. 

Результати проведених експериментів представлені в таблиці 5.21. 
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Таблиця 5.21 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі 

при довжині інтервалу в 7 одиниць і кількості параметрів від 4 до 6 

Імовірність того, що 

параметр не буде 

зчитаний сенсорами 

(NULL), % 

Імовірність ідентифікації вхідного об'єкта, % 

Кількість параметрів, од. 

4 5 6 

5 100 99 39 

10 100 99 47 

15 100 96 53 

20 100 97 47 

25 100 97 50 

 

З таблиці 5.21 видно, що ймовірність ідентифікації вхідного об'єкта в 

єдиному інформаційному просторі при 4 параметрах і довжині інтервалу в 7 

одиниць дорівнює 100%, тобто далі зменшувати кількість параметрів не має 

жодного сенсу.  

На основі даних таблиць 5.20 та 5.21 був побудований графік 

порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі при довжині інтервалу в 7 одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 

(рис. 5.25). 

З рисунку 5.25 можна зробити висновок про те, що ефективність 

пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі при довжині 

інтервалу в 7 одиниць в середньому склала:  

– при 4 параметрах – 100%; 

– при 5 параметрах – 97.6%;  

– при 6 параметрах – 47.2%;  

– при 7 параметрах – 7.8%. 
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Рис. 5.25. Графік порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в 

єдиному інформаційному просторі при довжині інтервалу в 7 одиниць і 

кількості параметрів від 4 до 7 

 

Час, за який проводилися 100 експериментів при довжині інтервалу в 7 

одиниць і кількості параметрів від 4 до 7, представлено в таблиці 5.22. 

Таблиця 5.22 

Час, за який проводилися 100 експериментів при довжині інтервалу в 7 

одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 

Кількість 

параметрів, 

од. 

Час, с 

Імовірність того, що параметр не буде зчитаний 

сенсорами (NULL), % 

5 10 15 20 25 

4 6.1 5.1 6.9 9.5 9.1 

5 7.7 9.8 11.6 13.1 17.5 

6 13.6 13.0 13.1 12.7 13.2 

7 15.2 16.3 16.2 16.4 15.8 
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На основі даних таблиці 5.22 був побудований графік порівняння часу 

пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі при довжині 

інтервалу в 7 одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 (рис. 5.26). 
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Рис. 5.26. Графік порівняння часу пошуку вхідних об'єктів в єдиному 

інформаційному просторі при довжині інтервалу в 7 одиниць і кількості 

параметрів від 4 до 7 

 

З рисунку 5.26 можна зробити висновок про те, що час пошуку вхідних 

об'єктів в єдиному інформаційному просторі при довжині інтервалу в 7 

одиниць в середньому склав:  

– при 4 параметрах – 7.34 с;  

– при 5 параметрах – 11.94 с;  

– при 6 параметрах – 13.12 с;  

– при 7 параметрах – 16.98 с. 

З вищесказаного випливає, що зменшення кількості параметрів веде до 

різкого збільшення ефективності пошуку вхідних об'єктів в єдиному 

інформаційному просторі. 
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Тому, було прийнято рішення збільшити довжину інтервалу значень 

параметрів вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі до 8 

одиниць. 

Розглянемо випадок, коли кожен з 20 000 інформаційних об'єктів 

описується кількістю параметрів від 4 від 7 при довжині інтервалу в 8 

одиниць. Результати проведених експериментів представлені в таблиці 5.23. 

Таблиця 5.23 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі 

при довжині інтервалу в 8 одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 

Кількість 

параметрів, 

од. 

Імовірність ідентифікації вхідного об'єкта, % 

Імовірність того, що параметр не буде зчитаний 

сенсорами (NULL), % 

5 10 15 20 25 

4 100 100 100 100 100 

5 91 84 91 94 90 

6 16 26 22 23 20 

7 3 4 2 5 1 

 

На основі даних таблиці 5.23 був побудований графік порівняння 

ефективності пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі 

при довжині інтервалу в 8 одиниць і кількості параметрів від 4 до 7 

(рис. 5.27). 

З рисунка 5.27 можна зробити висновок про те, що ефективність 

пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі при довжині 

інтервалу в 8 одиниць в середньому склала: при 4 параметрах – 100%; при 5 

параметрах – 90%; при 6 параметрах – 21.4%; при 7 параметрах – 3.0%. 

З цього випливає, що збільшення довжини інтервалу веде до 

зменшення ефективності пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі. Тому, було прийнято рішення провести аналогічні експерименти 

при менших значеннях довжин інтервалів параметрів інформаційних об'єктів. 
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Рис. 5.27. Графік порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в 

єдиному інформаційному просторі при довжині інтервалу в 8 одиниць і 

кількості параметрів від 4 до 7 

 

Розглянемо випадок, коли кожен з 20 000 інформаційних об'єктів 

описується 7 параметрами при довжині інтервалів від 3 до 7 одиниць. 

Результати проведених експериментів представлені в таблиці 5.24. 

Таблиця 5.24 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі 

при 7 параметрах і довжині інтервалів від 3 до 7 одиниць 

Довжина 

інтервалу, 

од. 

Імовірність ідентифікації вхідного об'єкта, % 

Імовірність того, що параметр не буде зчитаний 

сенсорами (NULL), % 

5 10 15 20 25 

3 100 100 100 100 100 

4 98 97 96 96 95 

5 59 60 55 62 58 

6 24 28 21 24 20 

7 7 10 7 8 7 
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На основі даних таблиці 5.24 був побудований графік порівняння 

ефективності пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі 

при 7 параметрах і довжині інтервалів від 3 до 7 одиниць (рис. 5.28). 

 

0

20

40

60

80

100

5 10 15 20 25

Ім
о

в
ір

н
іс

ть
 і

д
ен

ти
ф

ік
ац

ії
 в

х
ід

н
о

го
 

о
б

'є
к
та

, 
%

Імовірність того, що параметр не буде зчитаний 

сенсорами (NULL), %

3 4 5 6 7
 

Рис.5.28. Графік порівняння ефективності пошуку вхідних об'єктів в єдиному 

інформаційному просторі при 7 параметрах і довжині інтервалів від 3 до 7 

одиниць 

 

З рисунку 5.28 видно, що ефективність пошуку вхідних об'єктів в 

єдиному інформаційному просторі при 7 параметрах і довжині інтервалів від 

3 до 7 одиниць в середньому склала:  

– при довжині інтервалу 3 одиниці – 100%;  

– при довжині інтервалу 4 одиниці – 96.4%;  

– при довжині інтервалу 5 одиниць – 58.8%;  

– при довжині інтервалу 6 одиниць – 23.4%;  

– при довжині інтервалу 7 одиниць – 7.8%. 



283 

 

Узагальнюючи результати проведених експериментів, була розглянута 

середня ефективність пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі. Ці дані наведені в таблиці 5.25 при кількості параметрів від 6 до 10 

і довжинах інтервалів від 3 до 8 одиниць.  

Таблиця 5.25 

Середня ефективність пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі при кількості параметрів від 6 до 10 і довжинах інтервалів від 3 до 8 

одиниць 

Кількість 

параметрів, 

од. 

Середня ймовірність ідентифікації вхідного об'єкта, % 

Довжина інтервалу, од. 

3 4 5 6 7 8 

6 100 99.8 97.2 74 44.6 21.4 

7 100 96.4 58.8 23.4 6.4 3 

8 99.2 59.8 15.2 3.2 1.2 0.2 

9 94 18.2 3.2 0.2 0 0.4 

10 58.2 5.4 0.8 0 0 0 

 

На основы даних таблиці 5.25 був побудований графік порівняння 

середньої ефективності пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі.  

На рисунку 5.29 представлений такий графік при кількості параметрів 

від 6 до 10 і довжинах інтервалів від 3 до 8 одиниць. 

Середній час пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі при кількості параметрів від 6 до 10 і довжинах інтервалів від 3 до 8 

одиниць представлено в таблиці 5.26. 

На основі даних таблиці 5.26 був побудований графік порівняння 

середнього часу пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі.  
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Рис. 5.29. Графік порівняння середньої ефективності пошуку вхідних об'єктів 

в єдиному інформаційному просторі при кількості параметрів від 6 до 10 і 

довжинах інтервалів від 3 до 8 одиниць 

 

Таблиця 5.26 

Середній час пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі 

при кількості параметрів від 6 до 10 і довжинах інтервалів від 3 до 8 одиниць 

Кількість 

параметрів, 

од. 

Середній час ідентифікації вхідного об'єкта, с 

Довжина інтервалу, од. 

3 4 5 6 7 8 

6 8.64 9.8 13.34 16.3 23.54 19.34 

7 10.44 15.34 21.72 23.48 24.92 23.34 

8 14.86 24.46 27.58 25.82 27.54 27.24 

9 22.6 31.34 31.18 30.56 30.24 30.26 

10 34.22 33.96 32.14 33.96 31.84 35.02 
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На рисунку 5.30 представлений такий графік при кількості параметрів 

від 6 до 10 і довжинах інтервалів від 3 до 8 одиниць. 
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Рис. 5.30. Графік середнього часу пошуку вхідних об'єктів в єдиному 

інформаційному просторі при кількості параметрів від 6 до 10 і довжинах 

інтервалів від 3 до 8 одиниць 

 

Отримані результати експериментальних досліджень свідчать про те, 

що метод ідентифікації вхідного об’єкта на основі об'єднання інформаційних 

просторів в єдиний інформаційний простір дозволяє робити висновки про 

ефективність та час пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі. 

 

Висновки до розділу 5 

 

При моделюванні методу відновлення параметрів інформаційних 

об'єктів в інформаційному просторі на основі комп'ютерних мереж 

використовувалося обчислення усереднених значень з урахуванням вагових 

коефіцієнтів довіри для відновлення невідомих параметрів інформаційних 
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об'єктів. Даний метод по черзі застосовувався до повнозв’язної топології, до 

топології типу дерева та до багатоярусного графу. Застосовувавши 

розглянуту технологію, експериментальним шляхом було встановлено, що 

при використанні повнозв’язної топології можна з достатнім рівнем 

достовірності відновити три параметра з п'яти, при топології типу дерева – 

два параметра з п'яти, а при багатоярусному графі – один параметр з п'яти. 

Тобто, отримані результати безпосередньо залежать від типу обраної 

топології. 

Застосовуючи метод ідентифікації вхідних об'єктів в інформаційному 

просторі було проведено експерименти, які дозволили оцінити ефективність 

пошуку вхідних об'єктів в інформаційному просторі при зміні кількості 

вхідних параметрів та інтервалу їх значень. Ефективність пошуку вхідних 

об'єктів в інформаційному просторі в середньому склала: 

– при 7 параметрах та довжині інтервалу в 3 одиниці – 99%, в 4 одиниці 

– 56%, в 5 одиниць – 17%; 

– при довжині інтервалу в 3 одиниці та при 7 параметрах – 99%, при 8 

параметрах – 88%, при 9 параметрах – 39%, при 10 параметрах – 16%. 

Експерименти показали, що ймовірність ідентифікації вхідного об'єкта 

істотно залежить від кількості його ознак, а також від довжини інтервалу 

значень ознак вхідного об'єкту. При цьому з ростом кількості параметрів 

вихідного об'єкту і довжини інтервалів ознак об'єкту ефективність пошуку 

вхідних об'єктів в інформаційному просторі істотно знижується. 

Застосовуючи метод паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в 

інформаційних просторах було проведено експерименти, які дозволили 

зробити висновки про ефективність та час пошуку вхідних об'єктів в 

декількох інформаційних просторах. Ефективність пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційних просторах в середньому склала: 

– при 6 параметрах – 74.73%, при 7 параметрах – 46.70%, при 8 

параметрах – 29.63%, при 9 параметрах – 19.10% і при 10 параметрах – 

10.23%; 
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– при довжині інтервалу 3 одиниці – 89.04%, при довжині інтервалу 4 

одиниці – 56.24%, при довжині інтервалу 5 одиниць – 34.04%, при довжині 

інтервалу 6 одиниць – 20.08%, при довжині інтервалу 7 одиниць – 10.68% і 

при довжині інтервалу 8 одиниць – 6.4%. 

Встановлено, що ефективність пошуку вхідних об'єктів в 

інформаційних просторах прагне до прямо пропорційної залежності при 

зменшенні довжини інтервалу та збільшенні числа параметрів і навпаки. 

Одночасно з цим, час пошуку вхідних об'єктів в інформаційних 

просторах в середньому склав:  

– при 6 параметрах – 22.52 с, при 7 параметрах – 25.19 с, при 8 

параметрах – 28.31 с, при 9 параметрах – 31.23 с і при 10 параметрах – 

35.23с; 

– при довжині інтервалу 3 одиниці – 28.38 с, при довжині інтервалу 4 

одиниці – 30.05 с, при довжині інтервалу 5 одиниць – 28.68 с, при довжині 

інтервалу 6 одиниць – 27.24 с, при довжині інтервалу 7 одиниць – 27.10 с і 

при довжині інтервалу 8 одиниць – 29.54 с. 

У підсумку, експериментально було встановлено, що чим більше 

параметрів, які описують інформаційний об'єкт, тим менше час ідентифікації 

об'єкта залежить від довжини інтервалу. 

Застосовуючи метод ідентифікації вхідного об’єкта на основі 

об'єднання інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір було 

проведено експерименти, які дозволили зробити висновки про ефективність 

та час пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі. 

Ефективність пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному просторі в 

середньому склала: 

– при 6 параметрах – 73.27%, при 7 параметрах – 48.23%, при 8 

параметрах – 29.8%, при 9 параметрах – 18.8% і при 10 параметрах – 10.73%; 

– при довжині інтервалу 3 одиниці – 90.28%, при довжині інтервалу 4 

одиниці – 55.92%, при довжині інтервалу 5 одиниць – 34.0%, при довжині 
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інтервалу 6 одиниць – 20.16%, при довжині інтервалу 7 одиниць – 11.12% і 

при довжині інтервалу 8 одиниць – 5.0%. 

Встановлено, що ефективність пошуку вхідних об'єктів в єдиному 

інформаційному просторі прагне до прямо пропорційної залежності при 

зменшенні довжини інтервалу та збільшенні числа параметрів і навпаки. 

Одночасно з цим, час пошуку вхідних об'єктів в єдиному інформаційному 

просторі в середньому склав: 

– при 6 параметрах – 15.16 с, при 7 параметрах – 19.87 с, при 8 

параметрах – 24.58 с, при 9 параметрах – 29.36 с і при 10 параметрах – 

33.52с; 

– при довжині інтервалу 3 одиниці – 18.15 с, при довжині інтервалу 4 

одиниці – 22.98 с, при довжині інтервалу 5 одиниць – 25.19 с, при довжині 

інтервалу 6 одиниць – 26.02 с, при довжині інтервалу 7 одиниць – 27.62 с і 

при довжині інтервалу 8 одиниць – 27.04 с.  

У підсумку, експериментально було встановлено, що чим більше 

параметрів описують інформаційний об'єкт, тим менше час ідентифікації 

об'єкта залежить від довжини інтервалу. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті дисертаційних досліджень вирішена важлива науково-

прикладна проблема щодо розробки методологічних основ організації 

системи дистанційного навчання на основі формування єдиного 

інформаційного простору. Ця проблематика має суттєве значення для 

ідентифікації вхідних об'єктів на основі формування єдиного інформаційного 

простору з метою підвищення ефективності функціонування системи 

дистанційного навчання. Відсутність аналогічних рішень у нашій країні та за 

кордоном робить результати досліджень пріоритетними.  

В дисертації одержані такі основні результати: 

1. На підставі проведеного аналізу існуючих методів ідентифікації та 

відновлення параметрів інформаційних об’єктів виявлено протиріччя між 

необхідністю уніфікації даних, отриманих від гетерогенних джерел, та 

реалізації механізму конвертації таких форматів і можливостями існуючих 

методів ідентифікації вхідних об’єктів в інформаційному просторі. На даний 

час велика кількість наукових робіт присвячена принципам організації і 

побудови єдиного інформаційного простору. В них багато уваги приділено 

завданню ідентифікації вхідних об’єктів. Проте, в цих роботах не в повній 

мірі відображені питання реалізації уніфікованого введення даних, їх 

зберігання в єдиних форматах і відновлення відсутніх параметрів 

інформаційних об’єктів за рахунок обміну інформацією між ними. Виходячи 

з цього, сформульована в дисертації науково-прикладна проблема є 

актуальною.  

2. Розроблено алгоритм формування інформаційного простору з 

використанням інформаційної системи. Інформаційні об’єкти всередині 

інформаційного простору для їх єдиного представлення описуються 

уніфікованим набором параметрів. Процес розміщення інформаційних 

об'єктів в інформаційному просторі описано на основі дворівневої системи 

зв'язків на глобальному та локальному рівнях взаємодії, що дозволяє 
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підтримати живучість інформаційного простору. Взаємодію інформаційних 

об'єктів в інформаційному просторі представлено у вигляді різних мережевих 

структур. Для пошуку вхідного об'єкта запропоновано метод ідентифікації, 

який заснований на покроковому аналізі характеристик об'єкта. 

3. Вперше розроблено модель системи дистанційного навчання на 

основі єдиного інформаційного простору, наукова новизна якої полягає в 

тому, що вона ґрунтується на виборі кортежу параметрів інформаційних 

об’єктів єдиного інформаційного простору, що дозволяє сформувати 

структуру системи дистанційного навчання на основі єдиного 

інформаційного простору. Дана модель є основою запропонованої 

методології і дозволяє розробити моделі та методи для забезпечення 

підвищення ефективності функціонування системи дистанційного навчання. 

4. Удосконалено метод відновлення параметрів інформаційних об'єктів 

в інформаційному просторі, який відрізняється від існуючих механізмом 

побудови матриць параметрів для кожного інформаційного об’єкта та 

матриць взаємодії об’єкту з іншими інформаційними об’єктами на основі 

траєкторії їх взаємодії, що дозволяє отримати вектор відновлення параметрів 

інформаційного об’єкту, який відновлюється, з урахуванням вагових 

коефіцієнтів на основі визначеної топології для забезпечення відновлення 

відсутніх параметрів інформаційних об’єктів в інформаційному просторі.  

5. Вперше розроблено метод ідентифікації вхідних об’єктів в 

інформаційному просторі, наукова новизна якого полягає в тому, що він 

ґрунтується на формуванні передісторії взаємодії інформаційних об’єктів з 

урахуванням зв’язків між ними та статистичних характеристик, які описують 

параметри інформаційних об’єктів, що дозволяє підвищити точність 

ідентифікації вхідних об’єктів для забезпечення оновлення інформаційного 

простору відповідно до виконаної ідентифікації об’єкта.  

6. Вперше розроблено метод паралельної ідентифікації вхідного об'єкта 

в інформаційних просторах, наукова новизна якого полягає в тому, що він 

ґрунтується на попередньому аналізі інформаційних об’єктів паралельно в 
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усіх інформаційних просторах та виключенні повторюваних об’єктів, що 

дозволяє знайти інформаційні об’єкти, які відповідають заданим критеріям 

пошуку для забезпечення коректної ідентифікації інформаційного об’єкта та 

відповідного оновлення інформаційного простору.  

7. Вперше розроблено метод ідентифікації вхідного об’єкта на основі 

об'єднання інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір, 

наукова новизна якого полягає в тому, що він ґрунтується на об’єднанні 

інформаційних об’єктів з різних інформаційних просторів в єдиний 

інформаційний простір, виключенні повторюваних об’єктів, що дозволяє 

виконати уточнення відсутніх ознак вхідного об’єкту для забезпечення 

додавання інформаційного об’єкту до інформаційного простору, який є 

складовою єдиного інформаційного простору. 

8. Вперше розроблено методологію організації системи дистанційного 

навчання, наукова новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на 

моделі системи дистанційного навчання на основі єдиного інформаційного 

простору, а також методах відновлення параметрів інформаційних об'єктів в 

інформаційному просторі, ідентифікації вхідних об’єктів в інформаційному 

просторі, паралельної ідентифікації вхідного об'єкта в інформаційних 

просторах, ідентифікації вхідного об’єкта на основі об'єднання 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір та механізмів і 

технологій створення системи дистанційного навчання на основі формування 

єдиного інформаційного простору, що дозволяє підвищити ефективність 

функціонування системи дистанційного навчання. 

9. Виконання експериментальної оцінки отриманих теоретичних 

результатів шляхом математичного моделювання дозволило встановити, що 

середня ефективність ідентифікації вхідних об'єктів згідно запропонованих 

методів приблизно однакова. Але при цьому середній час ідентифікації 

вхідних об'єктів є найменшим при використанні методу ідентифікації 

вхідного об’єкта на основі об'єднання інформаційних просторів в єдиний 

інформаційний простір. Тобто, при рівній ефективності пошуку метод 
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ідентифікації вхідного об'єкта, який здійснюється на основі об'єднання 

інформаційних просторів в єдиний інформаційний простір, є більш 

оптимальним за критерієм часу.  

10. Реалізація запропонованої методології дозволить підвищити 

ефективність функціонування системи дистанційного навчання на основі 

формування єдиного інформаційного простору. 

11. Результати досліджень прийняті до впровадження в ТОВ 

Інтехфорвард (акт від 10.03.2021р.), в ТОВ «Нафтогазбудінформатика» (акт 

від 25.02.2021р.), в КБ ІС КПІ ім. Ігоря Сікорського (акт від 17.03.2021р.), в 

навчальний процес кафедри технічної кібернетики Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» при викладанні дисципліни «Бази даних» для студентів 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (акт від 

10.02.2021р.). 

12. Мета досліджень щодо розробки методологічних основ організації 

системи дистанційного навчання на основі формування єдиного 

інформаційного простору досягнута та всі часткові задачі вирішені повністю. 

Наукові результати досліджень є внеском у розвиток теоретичних і 

прикладних основ підвищення ефективності функціонування системи 

дистанційного навчання з використанням розроблених моделей та методів 

ідентифікації вхідних об'єктів на основі формування єдиного інформаційного 

простору. 

13. Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та 

удосконалення існуючих методик підвищення ефективності функціонування 

систем дистанційного навчання, які мають функціонувати в єдиному 

інформаційному просторі. 
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