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МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
Анотація. Робота присвячена розробленню інформаційної системи, яка б враховувала
характерні особливості процесів для конкретного закладу вищої освіти (ЗВО), а не ті, які
пропонуються, існуючих систем, розроблених для ЗВО з іншими (персональними)
потребами. Важливим є те, що інформаційна система ІТ «ГЗО» постійно розвивається,
нарощує та модифікує свої можливості із забезпечення і вдосконалення управління
Університетом. Інформаційна система має виконувати функції, пов'язані з удосконаленням
процесів підтримки прийняття рішень під час аналізу, регулювання і прогнозування
діяльності ЗВО. Система має розв’язувати завдання, пов’язані зі збором, обробкою і
зберігання поточної і накопиченої інформації в банках даних; з комп'ютеризацією
документообігу освітнього закладу; із забезпечення відкритого доступу до інформаційних
ресурсів освітнього закладу і цілої низки, не менш важливих видів діяльності Університету.
Ключові слова: АРМ – автоматизоване робоче місце; ІТ «ГЗО» – інформаційна технологія
гармонізації змісту освіти; модель системи ідентифікаторів.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Упровадження інформаційних технологій управління
закладами вищої освіти, зокрема, управління його навчальним, науковим та виховними
процесами є актуальним напрямом інформатизації закладу вищої освіти (ЗВО).
Щоб розв’язати цю задачу, можна скористатися двома варіантами: перший –
розробити інформаційну систему самостійна, а друга – скористатися готовою
розробкою, яка є максимально наближеною до постановки задач. Об'єктивно кажучи,
закладам вищої освіти доволі складно одразу віддати перевагу одному з варіантів, так
як вони істотно залежать від специфічних особливостей і характеристик існуючих
систем [1], [3]-[6], [9], [12], [17] та можливостей конкретного ЗВО.
Прикладом найбільш помітної з існуючих «фірмових» систем автоматизації
управління ЗВО є система «АСУ ВНЗ», побудована на базі платформи SAP R/3,
світового лідера в галузі корпоративних ERP-систем для автоматизації управління, яка
використовується і впроваджується в деяких закордонних ЗВО, хоча ні в одному з них
вона поки не охоплює всіх сторін управлінської діяльності або всіх підрозділів ЗВО. На
заваді широкого впровадження існуючих систем автоматизації управління ЗВО [4], [6][8], [12] стають такі чинники, як:
− висока вартість системи та її впровадження у ЗВО;
− наявність і заохочення висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних
технологій у ЗВО;
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− регламент використання системи, як одна з необхідних умов успішності її
впровадження, яка вимагає перебудови управлінських процесів ЗВО, до чого
зовсім не кожний ЗВО виявляється готовим.
У цілому переліку ЗВО розробляються власні інформаційні аналітичні інтегровані
системи, які комплексно розв’язують завдання автоматизації сфери управління.
Метою даної роботи є опис такої системи, у якій значною мірою
враховуватимуться характерні для даного ЗВО нюанси протікання цих процесів, ніж ті,
які очікуються від використання «готової» системи сторонніх розробників. Важливим
чинником є те, що інформаційна система ЗВО постійно розвивається, нарощує та
модифікує свої можливості із забезпечення гармонізації змісту освіти.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основні принципи і технології інформатизації управління закладу вищої освіти
полягають у формуванні єдиного інформаційного освітнього простору, який
централізовано управлінням всіма інформаційними ресурсами і має ефективні
механізми забезпечення доступу АРМ користувачів до інформації і надає їм
можливість застосовувати без перешкод. Це досягається за рахунок інтеграції
інформаційних ресурсів освітнього закладу до розподіленої бази даних, засобами
кросплатформного програмування, об’єктно-орієнтованого програмування, методів
системного аналізу та теорії прийняття рішень.
Актуальність вибору цього рішення визначається ціннісно-орієнтованим
підходом до сучасних інформаційних технологій гармонізації освітнього простору з
метою використання сучасних інформаційних технологій в організацію освітньої,
наукової, навчальної та виробничої діяльності освітнього закладу, іншими словами для
розвитку змісту освіти в повному сенсі слова. Це вирішується лише за умови інтеграції
розвиненої інфраструктури. інформаційних ресурсів на основі методів аналізу стану
всіх видів діяльності ЗВО. Серед об'єктивних чинників, які істотно впливають на
стратегію реалізації ІТ «ГЗО», можна виділити такі:
− структурованість загальної метаінформації, що є в користуванні ЗВО;
− необхідність інтеграції інформаційних ресурсів освітнього закладу в єдиний
освітній ресурс, доступний для глобального аналізу і прийняття рішення;
− необхідність в обґрунтованості схвалюваних рішень;
− наявність стабільних і неперервних комунікаційно-інформаційних взаємодій
між підрозділами освітнього закладу;
− потреба в безперервній зміні інформаційних ресурсів.
Інформаційна технологія має виконувати певні функції, пов'язані з
удосконаленням процесів підтримки прийняття рішень у галузі аналізу, регулювання і
прогнозування освітньої діяльності освітнього закладу. За допомогою системи мають
розв’язуватися такі основні завдання:
− оброблювання і зберігання поточної і накопиченої інформації в банках даних
інформації діяльності ЗВО;
− комп'ютеризація документообігу освітнього закладу;
− інформаційне обслуговування всіх підрозділів освітнього закладу;
− облік і контроль матеріальних цінностей;
− відповідність усіх видів інформації діяльності освітнього закладу чинній
нормативно-правовій базі;
− формування і генерація звітів, що характеризують діяльність ЗВО;
− інформаційна підтримка процесів дистанційного навчання.
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Відмовившись від локальних систем кожного структурного підрозділу зі своїми
інформаційним базами та перейшовши до глобальної системи – ІТ «ГЗО», отримаємо
можливість оптимізувати ділові процеси документообігу освітнього закладу, у
науковій, навчальній, методичній, виробничій, забезпечувати інформаційну підтримку
фінансових потоків.
ІТ «ГЗО», за своєю суттю, це система управління щодо збору, зберігання і
обробки інформації про освітні заклади, необхідної для забезпечення всіх сфер
діяльності освітнього закладу. Усі підсистеми ІТ «ГЗО», що розробляються, мають
дотримуватися загального інтерфейсу [6], [10]-[12], [16], [17] у роботі з АРМ
користувачів. Основний системний інтерфейс передбачає використання стандартного
графічного інтерфейсу операційної системи MS Windows; основні компоненти
інформаційної структури ІТ «ГЗО» наведені на рис. 1.
Для забезпечення доступу користувачів до даних у системі використовуються
різні види інтерфейсів. Класичний інтерфейс є прикладними програмами, що працюють
за технологією «клієнт-сервер». Прикладні підсистеми, як пропонуються в ІТ «ГЗО»,
побудовані на основі трирівневої клієнт-серверної архітектури. Її використання
зумовлене складністю структури створюваної інформаційної системи, зокрема,
наявністю великої кількості АРМ користувачів із числа різних структурних підрозділів
ЗВО. Система такого плану (з відкритою архітектурою) потребує постійної
синхронізації версій клієнтських налаштувань на робочих станціях (посилюваної
територіальним рознесенням підрозділів), налаштувань додатків, перевантаження
мережі і сервера баз даних.
Як відомо, створення інформаційних систем з «Тонким» клієнтом дозволяє
розв’язати задачі в такій постановці. Підтримка налаштувань вирішується за рахунок
перенесення їх на проміжну ланку – Сервер застосувань. «Тонкий» клієнт істотно
легший порівняно з класичним «товстим» клієнтом, характерним для традиційної
архітектури «клієнт-сервер» [6], [10]-[12], [16], [17].

Рис. 1. Інформаційна структура ІТ «ГЗО»
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У цьому випадку функціональність, пов'язана з доступом до даних,
забезпечується сервером додатків, даної інформаційної системи ІТ «ГЗО» і
реалізованих як додатки, що працюють на платформі операційної системи Windows. З
упровадженням глобальної інформаційної системи полегшиться її супровід і знизиться
трудомісткість всіх учасників процесу (користувачів і адміністраторів). У пропонованій
системі робочі місця працівників можуть бути реалізовані у вигляді «ультра тонких»
web-додатків, що не вимагає додаткових переустановлень на АРМ користувачів.
Комунікаційні зв’язки (рис. 2) дозволять розв’язувати завдання розроблення і
впровадження єдиного інформаційного простору ЗВО [2]-[8], [12]-[14], [17], що
поєднує всі його інформаційні ресурси і має прості й ефективні механізми забезпечення
доступу до них.

Рис. 2. Структурна схема наповнення об’єктів інформаційно-освітнього середовища
ЗВО, де множини

U = {u k }, k = 1, y

– сукупність інформаційних об'єктів
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Враховуючи вищенаведене, на базі Університету необхідно впровадити
модернізацію структури – центру інформаційних технологій (ЦІТ), де на першому етапі
здійснюється побудова базового ядра ІТ «ГЗО». Модернізація ЦІТ передбачається на
базі інформаційного центру, який функціонує в Університеті, а також на базі існуючої
інформаційної системи. Розробити положення про ЦІТ, у якому регламентувати: цілі та
задачі, структура, зміст роботи, підпорядкованість і відповідальність, функціональні
обов’язки та права. Основні задачі центру інформаційних технологій:
− упровадження політики з підтримки заходів наповнення, розвитку та
формування, інформаційного ресурсу системи ЗВО;
− інформаційно-методична підтримка навчального процесу;
− запровадження ресурсів дистанційного навчання та їх супровід;
− забезпечення доступу комп'ютерної мережі освітнього закладу до глобальної
мережі Internet;
− створення ІТ «ГЗО» на засадах сучасного менеджменту;
− надання інформації про платні освітні послуги згідно чинного законодавства.
Інформаційне ядро системи – SQL-сервера (СУБД) Oracle, у якому для управління
даними використовуються спеціалізовані надбудови над реляційною моделлю з
використанням об’єктно-орієнтованого підходу.
Сервер додатків системи є набором спеціалізованих клієнтських додатків.
Залежно від посадових обов'язків і рівня інтеграції в організаційній структурі
Університету кожному користувачеві делегуються права доступу і статус користування
системою. Програмування сервера додатків системи забезпечується технологією COMпрограмування і реалізований як OLE-сервер і допускає управління ними через
опубліковані COM-інтерфейси [6], [12], [17].
Упровадження розроблених спеціалізованих програмних підсистем і модулів
дозволить скоротити використання дорогого ліцензованого програмного забезпечення
Oracle Application Server. Це дозволить використовувати сервери додатків без збоїв, а
також оптимізувати підключення клієнтського додатку до різних серверів відповідно до
специфіки діяльності. «Тонкий» клієнт вимагає періодичного і своєчасного оновлення
версій, це вирішується шляхом постачання «Тонких» клієнтів за допомогою Internet
технологій і копіювання або встановлення додатків з Web-сервера з метою
відображення його в браузері. При розробленні прикладних модулів складної
інформаційної системи з'явилася відмова від реалізації цього компонента у вигляді
одного «супердодатку», що інтегрує в собі логічні і функціональні зв’язки бізнеспроцесів, і функцій, які реалізовуються в інформаційній системі управління освітнім
закладом. Бізнес-логіка системи і її функціональність розподілені по численних
додатках, які спеціалізуються на вирішенні вузького кола питань. Модулі вирішення
таких завдань підрозділяються на прості й оптимізаційні (призначені для визначення
зважених і мультиплексних оцінювань певних критеріїв) [2], [3], [12], [15], [16].
Використовуючи клієнт-серверну архітектуру системи, ми маємо змогу врахувати
і реалізувати всі особливості, характерні для Університету, і покроково реалізувати
поставлені перед системою завдання на умовах, постійного супроводу складної
інформаційної системи, а саме:
− усі програмні модулі мають бути максимально простими та функціонально
незалежними;
− розвиток складної інформаційної системи й нарощування її функціоналу має
здійснюватися без порушень розробленої архітектури з внесенням до її складу
інших підсистем або нових модулів (заміни застарілих модулів) із
забезпеченням чіткого функціонування складної інформаційної системи.
Приклад організації WEB-порталу зовнішнього середовища наведений на рис. 3.
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Рис. 3. WEB-портал закладу вищої освіти
Внутрішній WEB-портал використовується як головний інформаційний ресурс
системи Internet [1]-[6], [12], [14], [15], [17]. На ньому розміщена офіційна інформація
Університету, а також, як приклад, електронна навчальна бібліотека (рис. 4).

Рис. 4. Внутрішній WEB-портал
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Розроблення інформаційної системи ІТ «ГЗО» для закладу вищої освіти дозволить
адміністраторам системи і кваліфікованим користувачам отримати суттєві переваги, які
спроможна надати лише глобальна мережа. Об'єднавши локальні мережі за принципом
«знизу догори», отримаємо доступ до всіх існуючих інформаційних ресурсів, що дасть
змогу адаптувати й удосконалювати їх відповідно із сучасними вимогами.
Інформаційна технологія гармонізації змісту освіти включає в себе такі категорії
користувачів, як: Ректор, проректори, помічники ректора, керівники структурних
підрозділів, адміністративні служби, професорсько-викладацький склад, аспіранти та
асистенти, студенти, інженерно-технічні працівники, співробітники та інші. Кожна з
цих категорій користувачів використовує певні специфічні програмні продукти
(статистичні пакети, бухгалтерські додатки, 1С-Підприємство тощо) і частково пакети
прикладних програм, програмні додатки загального призначення (текстові редактори
типу MS Word, електронні табличні процесори типу MS Excel, графічні ділові пакети
тощо). Практично всім користувачам буде необхідно використання WEB-браузера для
роботи в Іnternet-мережі. При побудові ІТ «ГЗО» на принципах Іnternet-доступ до
внутрішніх інформаційних баз даних здійснюватиметься за допомогою WEBтехнологій. забезпечують високий ступінь стійкості і надійності [2], [6]-[8], [12]-[15],
[17], [18].
Отже, ІТ «ГЗО» є відкритою і незалежною, її прикладні компоненти дозволяють,
за необхідності, здійснювати заміну або модернізацію, не торкаючись інших
компонентів системи.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У роботі запропонована інформаційна структура ІТ «ГЗО» і структурна схема
наповнення об’єктів інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. Для
забезпечення стабільного доступу АРМ користувачів до інформаційних ресурсів у
системі ІТ «ГЗО» використана трирівнева клієнт-серверна архітектура, комунікаційні
зв’язки якої дозволять забезпечити єдиний інформаційний простір ЗВО, який має
прості й ефективні механізми забезпечення доступу до них.
На основі стохастичної потокової моделі освітнього середовища розв’язано
задачу ситуаційного управління і прийняття оперативних управлінських рішень з
локальної оптимізації в рамках виявленої невідповідності функціонування елемента
освітнього середовища цілям гармонізації змісту освіти.
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Аннотация. Данная работа посвящена разработке такой информационной системы, которая
в значительной мере учитывает характерные для конкретного учреждения высшего
образования особенности процессов, ожидаемые от использования существующей системы,
разработанной для заведений с иными потребностями. Важным фактором есть то, что
информационная система ГСО не является законченным замкнутым продуктом, она
постоянно развивается, наращивает и модифицирует свои возможности по обеспечению и
совершенствованию управления Университета. Информационная система должна
выполнять определенные функции, связанные с совершенствованием процессов поддержки
принятия решений в области анализа, регулирования и прогнозирования образовательной
деятельности образовательного учреждения. Система должна решать задачи, связанные со
сбором, обработкой и хранением текущей информации; с повседневной деятельностью
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образовательного учреждения; с хранением и обработкой уже накопленной информации в
банках данных; с компьютеризацией документооборота образовательного учреждения; по
обеспечению открытого доступа там, где это возможно, к информационным ресурсам
образовательного учреждения и целого ряда, не менее важных видов деятельности
Университета.
Ключевые слова: АРМ – автоматизированное рабочее место; ИТ «ГСО» –
информационная технология гармонизации содержания образования; модель системы
идентификаторов.
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Abstract. The work is devoted to the development of an information system that would consider
the specific characteristic features of processes for a particular higher education institution (HEI),
rather than those offered by existing systems that developed for HEI with other (personal) needs.
The important thing is that the information system of IT "HEC" is constantly evolving, increasing
and modifying its ability to ensure and improve the management of the University. The
information system must perform functions related to the improvement of decision support
processes in the analysis, regulation and forecasting of the HEI. The system must solve the
problems associated with the collection, processing and storage of current and accumulated
information in the data banks; with the computerization of the document circulation of an
educational institution; with ensuring open access to information resources of an educational
institution and a number of equally important activities of the University.
Keywords: AW - automated workplace; IT "HEC" - information technology for the harmonization
of educational content; model identifier system.
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