
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Актуальність дослідження зумовлюється потре-

бою вирішення важливої наукової проблеми – розробки моделей, архітек-
турних рішень та програмної реалізації організації ефективної взаємодії 
між двома важливими підсистемами системи підтримки розподіленого 
навчального середовища (РНС): підсистемою управління навчальним за-
кладом і підсистемою управління навчальним контентом навчального за-
кладу та забезпечення ефективного розв’язання нової Державної програми 
інформатизації українського суспільства “Інформаційні та комунікаційні 
технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки (Постанова Кабінету Мініст-
рів України від 7 грудня 2005 р. № 1153), зокрема розвитку дистанційної 
освіти в Україні за “Програмою розвитку системи дистанційного навчання 
на 2004-2006 роки” (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 
2003 р. № 1494). 

Сучасні моделі складних систем обробки інформації, технології та ін-
струментальні засоби створення програмних продуктів, опису їх функціону-
вання настільки різноманітні та потужні, що виникає ілюзія простоти їх за-
стосування. Багато програмістів вважають, що інструментарій розробок про-
грамних комплексів настільки широкий і різноплановий, що актуальним і 
проблематичним є тільки вибір найзручнішого адекватного програмного 
апарату для вирішення тієї чи іншої задачі в системі та їх об’єднання. На 
жаль, це не так. Складність і неосяжність різних суттєвих аспектів предмет-
ної області дослідження вимагає поєднання застосування різнопланових 
моделей, технологій і інструментарію для ефективної програмної реалізації 
розв’язання поставлених задач. Важливою тут є також і розробка найбільш 
ефективної методології використання відомих засобів. Про актуальність 
впровадження інформаційних технологій в роботі закладів освіти свідчить 
великий позитивний досвід НТУУ “КПІ” та Міжнародного науково-
навчального центру інформаційних технологій та систем, де широко розви-
нене безпосереднє застосування комп’ютерно-телекомунікаційних техноло-
гій у навчанні, розроблені нові освітні та навчальні програми, електронні 
підручники, системи дистанційного навчання, довідково-інформаційні сис-
теми, банки даних і знань. 

Зрозуміло, що найважливішим моментом реалізації таких систем є 
побудова моделі системи, яка б найбільш адекватно описувала тонкощі 
роботи системи та надавала зручні засоби і механізми дослідження бажа-
них властивостей системи. Особливо це стосується розподілених систем. 

Зростаюча мобільність життя викликає потребу в мобільних навчаль-
них системах. Виникає потреба в реалізації ефективних програмних сис-
тем підтримки електронного (традиційного, дистанційного, неперервного) 
навчання. У сучасному світі знання набувають все більшої цінності і по-
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ступово стають основною цінністю людського суспільства. Все частіше 
згадується поняття “інформаційне суспільство”, знання стає одним із голо-
вних ресурсів людства і за важливістю починає наближатися до інших 
ресурсів, таких, як, скажімо, енергетичні.  

Згідно з аналітичною доповіддю Інституту інформатизації ЮНЕСКО, 
основними напрямами реалізації цієї парадигми за умов XXI століття бу-
дуть: фундаменталізація освіти на всіх рівнях; реалізація концепції випе-
реджальної освіти, орієнтованої на умови існування людини в інформацій-
ному суспільстві; формування системи освіти як неперервної освіти протя-
гом усього життя людини; впровадження методів інноваційної та розвива-
ючої освіти на основі використання перспективних інформаційних техно-
логій; підвищення доступності якісної освіти шляхом розвитку системи 
дистанційного навчання й засобів інформаційної підтримки процесу су-
часними інформаційними та телекомунікаційними технологіями. 

Отже, розробка ефективних комп’ютерних систем підтримки РНС, 
наділених елементами інтелектуальних розподілених систем та зорієнто-
ваних на підтримку надання сучасних змішаних форм освітніх послуг 
(колаборативне розподілене навчальне середовище – далі: КРНС), є безпе-
речно актуальною.  

Сьогодні ринок навчальних послуг вражає кількістю пропозицій. Зве-
ртаючись до статистики, зазначимо, що кількість результатів пошукового 
сервісу Google за ключовим словом “learning” сягає 6 мільйонів, за ключо-
вою фразою “distance learning” – 18 мільйонів. За даними IDC (International 
Data Corporation), Американська Асоціація Дистанційного Навчання до 
2006 року налічуватиме близько 5 мільйонів студентів, які матимуть змогу 
відвідувати віртуальні курси, а на даний момент близько 200 провідних 
коледжів та університетів пропонують певні форми освіти, що базуються 
на використанні Інтернету. 

На даному етапі вже існують подібні розробки окремих університетів 
України. Серед них можна виділити систему “Академік” Львівського бан-
ківського інституту та розподілену систему навчання НУ “Львівська полі-
техніка”. На жаль, більшість із цих систем майже не розглядаються ком-
плексно як складні програмні системи. Тому для формування платформи 
української системи електронної освіти з можливістю її інтеграції в світо-
ву систему відкритого навчання потрібно розвивати єдине освітнє навча-
льне середовище на основі принципу уніфікації рішень, ієрархічної архіте-
ктури та використання системи загальновизнаних стандартів. 

На сьогодні найпоширенішими технологіями при розробці систем 
дистанційного навчання є Internet/Іntranet технології. За даними дослі-
джень International Data Corp., обсяг послуг навчання за допомогою WWW 
на ринку інформаційних технологій у 2005 р. перевищив 1 млрд. доларів, 
тоді як на 1997 р. він становив усього лише 100 млн. доларів. 
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Новаторським кроком у галузі неперервного навчання є створення 
розподілених цифрових бібліотек з різнорідними інформаційними ресур-
сами та віртуальних навчальних закладів. 

Незважаючи на те, що подібні системи розроблялися і досі розробля-
ються в багатьох університетах (і є вільно розповсюджуваними) чи прива-
тними фірмами (надаються комерційні версії), все ще варто розробляти 
нові системи, оскільки вільно розповсюджувані мають певні недоліки. Це, 
наприклад, або повна відсутність пошуку (як у MOODLE), або незручне 
адміністрування чи складний процес додавання нових модулів. У деяких 
відсутні або локалізація, або повноцінна підтримка вимог стандарту 
SCORM. 

Що стосується комерційних, то більшість передових систем дистан-
ційного навчання орієнтовані на спосіб “один розмір для всіх”, це означає, 
що одна і та ж система з однаковими функціональними можливостями 
використовується для різних навчальних закладів. Проте кожен навчаль-
ний заклад може мати власні специфічні вимоги до форм і методик на-
вчання. І налагодження такої системи під власні потреби може зайняти 
багато часу або взагалі виявитися неможливим без купівлі додаткових 
модулів у постачальників системи. А це не виправдає ні витраченого часу, 
ні грошей. 

Розглянувши формальну модель КРНС, однозначно доходимо висно-
вку, що високопродуктивну програмну систему підтримки КРНС потрібно 
будувати як розподілену систему. Відомі реалізації розподілених систем, 
наприклад діалекти системи Linda, Alchemy, варіанти GRID, мультиагент-
ні системи, свідчать про фундаментальні труднощі в організації ефектив-
ного управління розподіленими мережами та системами. Дослідження 
багатьох авторів (Ю.В. Капітонова, О.А. Летичевський, А.В. Анісімов, Н. 
Гелернтер, І. Фостер) указують на те, що сучасна технологія підтримки 
процесу проектування розподілених систем повинна бути інтелектуаль-
ною та здатною підтримувати досить високі рівні абстракції. У свою чер-
гу, інтелектуальний інструментарій повинен бути багаторівневим і мати 
хоча б три рівні: організаційний, технологічний і базовий. Очевидно та-
кож, що проблемно-орієнтоване середовище мусить бути відкритим до 
можливості включення нових програмних і технічних засобів і готового 
прикладного програмного продукту без перегенерації і перекомпіляції 
(відома проблема legacy system). 

Таке різноманіття компонент потребує спеціальних засобів інтеграції 
й взаємодії, детальної проробки інтерфейсів та протоколів.  

Очевидно, що КРНС належить до класу розподілених систем. Тому 
для досліджень ефективної реалізації нам знадобляться теоретичні дослі-
дження роботи розподілених систем. Аналіз розподілених систем за остан-
ні роки розвинувся у досить послідовну теорію. Загальний стиль роботи в 
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цьому полі склався у такий спосіб. Спочатку ідентифікуються задачі прак-
тичного розподіленого обчислення і визначаються абстраговані описи цих 
задач, придатні для математичного аналізу. Потім розробляються алгорит-
ми розв’язання. Вони точно описуються і обгрунтовуються, аналізується 
їхня складність.  

Дана робота поглиблює і розвиває цей напрям, оскільки додаються 
розгляд балансу між універсалізацією й спеціалізацією, що зумовлює ефе-
ктивність програмних систем, а також засоби інтелектуалізації. Це й зумо-
влює актуальність дисертаційної роботи в цілому. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконувалася у відповідності з планами наукових досліджень кафедри інфо-
рматики Національного університету “Києво-Могилянська академія” та ка-
федри математичної інформатики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка в рамках наукових тем та програм, в яких автор був 
виконавцем та відповідальним виконавцем (у більшості тем): “Створення 
технології програмування для перспективних паралельних обчислювальних 
комплексів” (№ держреєстрації 197U14604, 1997-2000 рр.); “Розробка сис-
тем інтелектуалізації інформаційних технологій та дистанційного навчан-
ня” (№ держреєстрації 0101U002170, 2001-2005рр.); “Розробка принципів 
застосування інтелектуальних агентів в інформаційних системах” (№ держ-
реєстрації 0105U006983, 2005-2009рр.); “Комп’ютерні системи підтримки 
електронного навчання” (№ держреєстрації 0105U006982, 2005-2009рр.); 
“Методи та засоби забезпечення інтероперабельності систем електронної 
освіти, що базуються на технологіях ВЕБ” (№ держреєстрації 0105U006980, 
2005-2009рр.); “Моделі та засоби декларативного керування ВЕБ – орієнто-
ваними інформаційними системами на основі аналізу метаданих” (№ держ-
реєстрації 0105U006975, 2005-2009рр.); “Моделі, методи та програмно-
інструментальні засоби створення семантико-пошукових систем на основі 
агентних технологій в мультимедійних розподілених інформаційних середо-
вищах” за Державною науково-технічною програмою “Створення програм-
них засобів і технологій підтримки інформаційно-аналітичних досліджень у 
складних розподілених системах організаційного управління”; грант Акаде-
мії освітнього роз витку (Net Academy for Educational Development) США 
“On-Line E-Library on Environmentally Sound Development” (2004-2005рр.); 
гранти програми ТЕМПУС-ТАСІС JEP23055-2002 “Електронний Медіа-
ресурсний центр в Україні” eMeReCU (2004-2006рр.), IB_JEP25142-2004 
“Training Courses for Kyiv-Mohyla Collegia Network (Міжрегіональні ІТ-
тренувальні курси для мережі колегіумів НаУКМА)” (2005-2007). 

Мета і задачі дослідження  
Мета дослідження полягала в розробці адекватних моделей, ефекти-

вних програмних засобів побудови сучасних комп’ютерних систем підтри-
мки автоматизованого управління сучасного навчального закладу, який 

4 



надає освітні послуги у традиційній формі, та забезпечує підтримку непе-
рервної освіти, дистанційне навчання, електронне навчання (е-навчання). 

Об’єктом дослідження є процес побудови моделі та програмної систе-
ми підтримки КРНС, що забезпечує ефективну взаємодію АСУ навчального 
закладу та системи управління навчальним контентом, орієнтований на ви-
користання сучасних досягнень в галузі побудови розподілених систем та 
можливостей мережі Інтернет по збереженню, обробці та передачі знань. 

Предмет дослідження – методика побудови та засоби аналізу моде-
лей РНС, інструментальні засоби та технології створення і супроводу про-
грамного забезпечення для підтримки і супроводу високопродуктивного 
РНС на основі запропонованих моделей. 

Основна ідея дослідження полягала в комплексному використанні 
математичного апарату аналізу розподілених інтелектуальних систем та 
окремих переваг технологічних можливостей сучасних технологій програ-
мної реалізації таких систем на основі програмних продуктів, які знахо-
дяться у вільному розповсюдженні. 

 У відповідності до мети й предмета дослідження була запропонована 
робоча гіпотеза: модель РНС повинна бути розподіленого інтелектуально-
го типу, а програмний комплекс її підтримки повинен забезпечувати мож-
ливість її застосування як у традиційному навчальному закладі, так і у 
віртуальному або змішаному, з реалізацією індивідуального підходу до 
побудови навчального процесу та врахуванням реалій телекомунікаційних 
можливостей України.  

Для досягнення поставленої мети і перевірки висунутої гіпотези не-
обхідно було розв’язати такі задачі: 

1. Вивчити існуючі сучасні моделі опису складних систем обробки 
інформації розподіленого інтелектуального типу (РСІТ) та дослідити ефе-
ктивність їх застосування при побудові сучасних комп’ютерних систем 
підтримки РНС. 

2. Розробити мережну модель КРНС та алгоритми оптимізації робо-
ти РНС на основі аналізу вибраної моделі.  

3. Запропонувати метатехнологію використання сучасного програм-
ного інструментарію побудови складних програмних комплексів для побу-
дови програмної системи підтримки КРНС, яка б забезпечила реалізацію 
основних вимог, що накладаються на реалізацію РСІТ. 

4. Проблемно-орієнтоване середовище повинно бути відкритим до 
можливості включення нових програмних і технічних засобів і готового 
прикладного програмного продукту без перегенерації і перетрансляції.  

5. Розробити моделі та програмну реалізацію комп’ютерних систем 
підтримки дистанційного навчання на основі основних сучасних концеп-
цій збереження, обробки та передачі знань, в тому числі і агентно-
орієнтованих технологій.  
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6. Експериментально перевірити ефективність запропонованої мето-
дології та програмної реалізації на прикладі реалізації системи підтримки 
КРНС в Національному університеті “Києво-Могилянська академія”. 

 
Наукова новизна і теоретична значимість дослідження полягає в 

тому, що: 
• вперше запропоновано цілісні підходи до побудови моделі та про-

грамної реалізації комп’ютерних систем підтримки навчального 
середовища розподіленого типу з організацією ефективної взаємо-
дії між підсистемами управління навчальним закладом i управлін-
ня навчальним контентом; 

• запропоновано нову інтерпретацію автоматної моделі для моделю-
вання роботи РНС мережного типу та її використання для дослі-
дження оптимізації управління такою системою; 

• запропоновано новий алгоритм визначення зупинки розподіленої 
асинхронної системи, доведено коректність алгоритму; 

• запропоновано нові евристичні алгоритми оптимізації структури 
управління РС на основі введених у роботі евристичних алгорит-
мів мінімізації булевих функцій та визначення ізоморфізму  
графів; 

• сформульовано основні вимоги до архітектури та реалізації ціліс-
ної програмної системи підтримки (ПСП) КРНС;  

• запропонована і реалізована агентна компонентно-функціональна 
модель ПСП ДО на базі агентної архітектури JADE (Java Agent 
Development Framework); 

• розроблено новий алгоритм поширення активації семантичного 
пошуку; 

• запроваджено новий підхід до побудови електронного репозиторія. 
Практична значимість дослідження полягає в тому, що: 
• всі запропоновані в роботі моделі та алгоритми реалізовані та ап-

робовані як на реально діючій автоматизованій системі управління 
навчального закладу, так і на системі підтримки навчальним кон-
тентом Національного університету “Києво-Могилянська акаде-
мія”; 

• розглянуті підходи, моделі, алгоритми та розроблені ПСП КРНС 
можуть бути використані як базові для реалізації державної про-
грами розвитку дистанційної освіти в Україні; 

• реалізований алгоритм визначення зупинки розподіленої асинх-
ронної системи є важливим для аналізу розподілених обчислень; 

• евристичні алгоритми мінімізації бульових функцій та визначення 
ізоморфізму графів можуть бути застосовані для вирішення бага-
тьох оптимізаційних задач в розподілених системах;  
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• створена ефективна і мобільна система підтримки електронного 
мережного навчання в вигляді розподіленої експертної навчальної 
системи;  

• побудовано портал електронного мультимедійного центру навча-
льних матеріалів для вищих навчальних закладів України;  

• розроблено інструментарій створення платформ агентних систем 
об’єктно-орієнтованого типу.  

 Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертацій-
ної роботи одержані автором особисто. У роботах, що написані у співавто-
рстві, автору дисертації належить: [10, 14, 24, 30, 42] – постановка задач і 
метод їх розв’язання, [11, 16, 18, 21, 23, 28, 33, 34] – розробка архітектури 
систем і вибір методів реалізації, [12, 13, 17, 29] – розробка моделі навча-
льних ресурсів, структури репозиторіїв, методів реалізації порталу, [15, 
19, 20, 22, 27, 31] – алгоритми розв’язання задач на графах і оцінки склад-
ності. 

Апробація результатів дисертації. Впровадження і апробація ре-
зультатів дослідження здійснювалися шляхом публікацій монографії 
“Основи комп’ютерних алгоритмів”, підручника “Штучний інтелект”, ста-
тей, тез доповідей на конференціях, навчальних посібників, методичних 
рекомендацій; в ході читання лекцій в національному університеті “Києво-
Могилянська академія” та Київському Національному університеті ім. 
Тараса Шевченка в рамках основних курсів “Системи штучного інтелек-
ту”, “Інтелектуальні мережі”, “Інструментальні засоби розробки програм” 
та спеціальних курсів у 1995 – 2005 роках. 

Основні положення і результати дослідження обговорювались на 
щорічних наукових конференціях НаУКМА (Київ, 1994-2005), міжнарод-
них наукових конференціях “УкрПРО” (Київ, 2000-2006), міжнародних 
наукових конференціях “Теоретичні та прикладні аспекти побудови про-
грамних систем” (Київ, TAAPSD’2004-2005), міжнародній науково-
технічній конференції “Искусственный интеллект. Интеллектуальные и 
многопроцессорные системы” (Таганрог, Росія, 2004), міжнародних семі-
нарах “Electronic Media Resourse Centre Ukraine” (Лейпціг, ФРН, 2004, Ки-
їв, 2005), International Seminar “Publishing Education for the Information 
Society” (Frankfurt Book Fair, Germany, 2001), International Colloquium 
“Electronic Libraries, Distance Learning and Academic Publishing” (Leipzig, 
Germany, 2002), 4-й міжнародній науковій конференції “Новые математи-
ческие методы и компьютерные технологии в проектировании, производс-
тве и научных исследованиях” (Гомель, Білорусія, 2001), міжнародній нау-
ково-практичній конференції “Информационные технологии в науке и 
образовании” (Шахти, Росія, 2001), 4-й міжнародній науковій конференції 
“Internet – среда для новых технологий в информационном общест-
ве” (Велико Тирново, Болгарія, 2001), міжнародному семінарі 
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“Телематика та неперервна освіта” (Київ, 2001), “Synchronization of 
decentralized system of information processing”, AFCEA Seminar “The 
Information Technology Contribution to the building of a Safe Regional 
Environment” (Kiev, 1998), міжнародній науковій конференції “ОС-
96” (Мінськ, Білорусія, 1996). 

Програмна реалізація навчального порталу демонструвалася на окре-
мій експозиції Всесвітньої комп’ютерної виставки CEBIT (Ганновер, ФРН, 
2004, 2005).  

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 42-х нау-
кових роботах. З них 36 – у наукових фахових виданнях (монографія, під-
ручник, журнали та збірники наукових праць), 6 робіт – у матеріалах нау-
кових конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, чотирьох розділів, висновків, семи додатків та списку використа-
них джерел, що містить 322 найменування. Загальний обсяг роботи стано-
вить 396 сторінок, основний текст роботи викладено на 310 сторінках. 
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