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АНОТАЦІЯ 

 

Іваськів Р. Р. Інформаційна технологія автоматизації процесів 

розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів.  

Кваліфікаційна  наукова  праця  на правах  рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

інформаційних технологій зі спеціальності 126 Інформаційні системи 

та технології. Українська академія друкарства, Львів, 2021.  

У дисертаційній роботі розв’язане актуальне науково-прикладне завдання 

розроблення моделей циркулювання профільованих потоків даних у сервіс-

орієнтованих системах для автоматизованого опрацювання цифрових колекцій 

академічної науково-технічної бібліотеки та надання цільового контенту 

автентифікованому реципієнтові. Реалізацією виконаних досліджень стало 

проектування функціональних модулів інформаційної технології 

багатопрофільної комп’ютеризованої системи управління бібліотечними 

ресурсами, органічно інтегрованої в освітній простір. 

На основі визначених причин загальносвітової тенденції ослаблення 

просвітницького впливу бібліотечних установ обумовлено напрямки 

формування комунікаційних стратегій академічної науково-технічної 

бібліотеки. Проаналізовано тематику новітніх наукових праць з популяризації 

бібліотечних послуг і показано недостатню повноту досліджень щодо 

особливостей компетентнісного профілювання бібліотечних ресурсів та 

інтеграції їх у студентоцентричний освітній процес. Розглянуто шляхи 

підвищення ефективності бібліотечних функціональних модулів та аспекти 

їхнього застосування в міждисциплінарних заходах активізації пізнавальної 

діяльності студентів з метою всебічного розвитку інформаційної грамотності 

та інтелектуального капіталу майбутніх фахівців.  
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Складено структурну схему об’єктів автоматизації типової інформаційної 

бібліотечної системи, що дало змогу сформулювати критерії дослідження 

та виконати системний аналіз методів проектування і застосовуваного 

програмного забезпечення поширених середовищ управління бібліотекою, 

який показав безпосереднє дублювання функцій структурних відділів класичної 

бібліотечної установи та відсутність суттєвого поступу щодо застосування 

сучасних інформаційних технологій у сфері цільового надання бібліотечних 

послуг.  

Побудовано типологічну діаграму комп’ютеризованої бібліотечної 

системи, яка дозволила уточнити функціонал та розширити взаємозв’язки 

академічного бібліотечного середовища з інформаційним простором закладу 

вищої освіти; обґрунтовано необхідність проектування та обумовлено ключові 

студентоцентричні компоненти модульної медіаплатформи науково-технічної 

бібліотеки. 

Розглянуто прикладні можливості та комунікативні засоби сучасних 

соціальних мереж з огляду на обумовлену спеціалізацію і критерії розгортання 

крос-академічної онлайн-платформи з розподіленим доступом до бібліотечних 

колекцій. Обґрунтовано затребуваність оригінальної корпоративної соціальної 

мережі з механізмами впровадження в академічне інформаційне середовище 

та задіюванням адміністративних ресурсів науково-технічної бібліотеки 

для повноцінного охоплення надаваних освітніх послуг. Запропоновано 

оригінальні чинники організації освітньої комунікаційної платформи, для чого 

було структурувано наявні інформаційні потоки та адаптовано їх для потреб 

ключових академічних гіперсутностей. Побудовано каскадну модель 

функціонування академічної корпоративної мережі, яка охоплює та аналізує 

потоки даних основних департаментів закладу освіти та у кожній циклічній 

фазі вирішує окрему задачу організації академічного процесу чи його 

інформаційного супроводу бібліотечним медіаконтентом. 
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Здійснено класифікацію уточнених засобів комунікації автентифікованих 

учасників ієрархічних академічних спільнот з оцифрованими навчально-

методичними матеріалами, що дало змогу визначити принципи організації 

інструментарію для стратифікованих профілів реципієнтів, динамічно 

генеруючи перелік персоналізованих бібліотечних послуг. Побудовано 

інформаційну модель життєвого циклу адаптивного освітнього контенту 

включно з офіційно невиданим, однак оперативно доповнюваним 

та уточнюваним методичним забезпеченням навчальних дисциплін. 

Відтак, на основі виконаного аналізу шляхів підвищення ефективності 

бібліотечних послуг та аспектів їхнього застосування в освітніх технологіях 

активізації пізнавальної діяльності студентів розширено комунікаційну 

парадигму з розподіленими зв’язками «багато до багатьох» і для виділених 

сутностей корпоративної мережі реалізовано схему довільного одночасного 

доступу до множини ініційованих медійних одиниць як об’єктів, а також до 

інших суб’єктів — учасників наукової команди. Обумовлено ключові 

компоненти та побудовано інфологічну модель медіаплатформи супроводу 

навчально-наукових досліджень, тісно інтегровану в освітні та бібліотечні 

процеси, створюючи широкі умови для командної роботи суб’єктів 

над поставленими цілями зі спільним використанням наявних засобів, якими 

є електронні медіасервіси академічної бібліотеки.  

Для ефективного публічного представлення результатів наукової 

та професійної студентської творчості, отриманих при активному залученні 

корпоративних апаратних, програмних та інформаційних ресурсів, зокрема 

у розробленому середовищі колективного проектування, в межах 

інформаційного порталу академічної бібліотеки розгорнуто оригінальну 

багаторівневу бібліотечну модель демонстрування фахових досягнень, яка дала 

змогу впорядкувати функціональні зв’язки між основними освітніми 



 

5 

департаментами та визначити параметри програмних шлюзів для оптимізації 

структури персоналізованих інформаційних потоків академічного простору. 

На основі запропонованих чинників організації освітньої комунікаційної 

платформи з залученням адаптованих пакетів даних побудовано структуровані 

кортежі вмісту персоналізованих сповіщень для обумовлених категорій 

окремих профілів як основу інструментарію цільових повідомлень, 

маршрутизованих механізмом адресації. Відтак, введено інструментарій 

ієрархічного виокремлення академічних спільнот проектованої корпоративної 

мережі та здійснено конфігурування механізму розподілу ваги спільнот, на 

основі чого укладено математичну модель пріоритетності цільових та 

ситуативних повідомлень для підтримки комунікаційних протоколів 

академічної освітньо орієнтованої мережі.  

Впорядковані категорії мережевого навчально-методичного контенту 

покладено в основу виділених структур даних, необхідних для моделювання 

цільового терміналу кінцевого користувача бібліотечних колекцій з наданням 

окремих зон відповідальності виділеним суб’єктам освітнього процесу та 

інтерактивною адаптацією навчального контенту для студентів з особливими 

освітніми потребами. Оригінальною особливістю представленого 

вебінтерфейсу є те, що механізм відображення збереженого на сервері контенту 

реалізовано шляхом генерування бінарного єдиного неперервного об’єкта обме-

женого діапазону сторінок та завантаження в режимі реального часу у вигляді 

зображення на канву екранної форми кінцевого терміналу клієнтської частини 

системи з долученням за потреби атрибуту конфіденційності, забезпечуючи 

недоступність даних та захищеність електронного видання від копіювання.  

Обумовлені компоненти клієнт-серверного інструментального середовища 

багатокористувацької платформи супроводу навчально-наукових досліджень 

покладено в основу аналітичних моделей, що представляють елементарні 

відносини атрибутів від об’єктів та суб’єктів креативного бібліотечно-
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академічного простору для підготовлення колективного проекту 

авторизованими реципієнтами. Відповідно до сутностей, охоплених 

розробленою інфологічною схемою медіаплатформи командної творчості, 

серед прецедентів аналітичних моделей виділяються статичні (компетентності 

та медіаресурси) та динамічні (виконавці), які потенційно є створюваними 

на кожному етапі із врахуванням характеру інформаційних потреб 

профільованих користувачів. 

Відтак, для підтримки проектованої бібліотечної моделі фахово 

орієнтованої вітрини студентської творчості уточнено та розширено множини 

даних та зв’язків між таблицями освітніх сутностей, чиї відомості задіяні 

у представленому вебмодулі академічної вітрини. Визначені в результаті 

оригінальні та модифіковані компоненти є дескрипторами для подальшого 

контент-аналізу академічної бази знань, на основі яких було розширено 

профілювання освітніх інформаційних потоків та розроблено бібліографічний 

інструментарій пошукового рушія. Особливістю проектованої інтелектуальної 

технології є долучення прийнятих компетентностей зі стандарту освіти 

для спеціальності та накопичення невдалих запитів для коректної всеосяжної 

автоматизації комунікативного етапу процедури оперативного надання 

цільового фахово орієнтованого контенту з динамічним визначенням 

оптимальних категорій фільтрації. 

Реалізовано архітектурне рішення оптимальної конфігурації сценаріїв 

для розгортання єдиної інформаційної платформи комп’ютеризованої системи 

розподілених бібліотечних послуг. Визначені достатні параметри програмних 

шлюзів забезпечили динамічне звернення до адекватних модифікованих 

користувацьких таблиць корпоративної бази даних та наявних сховищ 

академічної бази знань для надання персоналізованого навчально-методичного 

контенту. Виконано проектування комплексної серверної частини, яка 

забезпечує гнучке розширення студентоцентричної модульної бібліотечної 
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системи при компіляції програмної підтримки терміналів кінцевих 

користувачів. 

На основі досліджених шляхів актуалізації електронних фондів 

побудовано міжкорпоративну модель організації профільованого 

медіаконтенту, яка надає гнучкий інструментарій комунікації реципієнтів 

з навчальними матеріалами на проектованому кросплатформовому мобільному 

вебтерміналі інформаційного порталу науково-технічної академічної 

бібліотеки. Уточнено виробничий цикл імпортування друкованих бібліотечних 

колекцій шляхом введення доповняльного функціоналу для робочого кабінету 

профілю бібліотекаря з реалізацією захоплення і передачі унікальної ролі, що 

забезпечує розширення обсягу виконуваних операцій «з одним виконавцем» 

при оцифруванні та розпізнаванні видань. Отримали подальший розвиток 

інклюзивні сервіси оперативного генерування аудіоресурсів, ресурсів з сурдо- 

та тифлосупроводом з промаркованого ANSI-масиву бібліотечних зібрань для 

кінцевого терміналу профільованого користувача з особливими освітніми 

потребами. Обумовлено критерії, уточнено структуру системного каталогу та 

побудовано структурну схему виробничого циклу сервісу опрацювання 

ресурсів академічного репозитарію для вибірки переліку публікацій на предмет 

відповідності тематиці і подальшого генерування супровідної документації 

встановленої форми.  

Виконано програмування сирцевого коду та компілювання сервісного 

модуля керування науковими проектами з оперативним доступом до 

профільованого цільового контенту академічної бібліотеки та кафедральних 

фондів. Для візуалізації атрибутів кожного етапу командної роботи та проекту 

загалом в сирцевий код медіаплатформи введено низку компонентів класу 

dashboard із залученням інструментарію керування версіями окремих стадій. 

Автоматично генеровані компоненти візуалізації стану виконання етапів 

проектних робіт дозволяють повернутися до довільного проміжного варіанту, 
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завантаживши всю історію колективної роботи у розподілених 

персоніфікованих областях, одночасно надаючи спільний доступ до частин 

проекту в режимі реального часу. 

Підготовлено композиційний дизайн середовища, виконано програмування 

сирцевого коду та компілювання сервісного вебмодуля для мотивації наукової 

творчості й поліпшення привабливості іміджевого образу спеціальності. 

Передбачено процедурне рішення автоматичної реєстрації випускових 

відомостей демонстрованих ресурсів в електронному каталозі науково-

технічної бібліотеки та академічному репозитарії освітнього закладу. 

Запрограмовано розширений функціонал користувацького інтерфейсу 

переглядача оцифрованих фондів та спроектовано вебверсію клієнтської 

частини кінцевого вебтерміналу інтерактивної адаптації навчально-

методичного медіаконтенту як основного засобу комунікації реципієнтів 

з бібліотечними зібраннями. Виконано програмування сирцевого коду та компі-

лювання інтерактивного односторінкового застосунку для адміністрування 

розроблених телекомунікаційних модулів інформаційної технології 

автоматизації сервіс-орієнтованих систем розподіленого опрацювання 

бібліотечних ресурсів з можливістю гнучкого розширення кінцевого терміналу 

на довільні апаратні платформи користувачів, з підтримкою типового 

мобільного чи десктопного системного забезпечення та горизонтального 

розширення інфраструктури з мінімалізованими затратами для приведення 

кодової бази до робочого стану. 

Текст програмних модулів написаний у середовищі розробки NodeJS 

із застосуванням системи керування вмістом WordPress, тем оформлення 

AdminLTE і Envo eCommerce, бібліотеки компонентів Electron та фреймворку 

Angular 6. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковано у 

тридцяти двох наукових працях, впроваджено в інформаційні портали 

бібліотечних систем Львівської національнальої наукової бібліотеки України 
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імені Василя Стефаника та наукових бібліотек Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет» та Української академії 

друкарства, в технологічні процеси колективної розробки програмного 

забезпечення в компанії «Asign», а також в освітній процес кафедри 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій та кафедри автоматизації та 

комп’ютерних технологій Української академії друкарства при проведенні 

занять з навчальний дисциплін «Програмне забезпечення комп’ютерно-

інтегрованих технологій», «Інструментальні програмні засоби проектування 

комп’ютерних технологій», «Комп’ютерні видавничі системи», «Комп’ютерна 

графіка та обробка кольорових зображень», «Веб-технології та Веб-дизайн», 

«Створення інтерактивних медіа», «Системи керування контентом», 

«Організація баз даних та баз знань». 

 

Ключові слова: інформаційна технологія, бібліотечні сервіси, освітній 

процес, комунікативна медіаплатформа, корпоративна мережа, академічна база 

знань, система керування базами даних, середовище керування проектами, 

систематичний каталог, оцифровані колекції, репозитарій, вебтермінал. 
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ABSTRACT 

 

Ivaskiv R.R. Information technology of automation of processes of distributed 

processing of library resources.  

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

Thesis for a PhD in Technical Sciences in specialty 126 «Information 

systems and technologies». Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2021.  

The dissertation solves the current scientific and applied problem of developing 

models of circulation of profiled data streams in service-oriented systems for 

automated processing of digital collections of the academic scientific and technical 

library and providing targeted content to the authenticated recipient. The 

implementation of the research was the design of functional modules of information 

technology of a multidisciplinary computerized management system of library 

resources, organically integrated into the educational space. 

Based on the identified reasons for the global trend of weakening the 

educational impact of library institutions, the directions of formation of 

communication strategies of the academic scientific and technical library are 

determined. The topics of the latest scientific works on the popularization of library 

services are analyzed and the insufficient completeness of research on the 

peculiarities of the competency profiling of library resources and their integration 

into the student-centric educational process is shown. Ways to increase the efficiency 

of library functional modules and aspects of their application in interdisciplinary 

activities to enhance the cognitive activity of students to comprehensively develop 

information literacy and intellectual capital of future professionals are considered. 

The structural scheme of automation objects of a typical information library 

system was made, which allowed to formulate research criteria and perform a 

systematic analysis of design methods and software used in common library 

management environments, which showed direct duplication of functions of 

structural departments of a classical library institution and lack of significant progress 

information technologies in the field of targeted provision of library services. 
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A typological diagram of a computerized library system was constructed, which 

allowed to clarify the functionality and expand the relationship of the academic 

library environment with the information space of higher education institutions; the 

necessity of designing is substantiated and the key student-centric components of the 

modular media platform of the scientific and technical library are determined. 

The applied possibilities and communicative means of modern social networks 

are considered given the conditioned specialization and criteria of deployment of a 

cross-academic online platform with distributed access to library collections. The 

demand for an original corporate social network with mechanisms for 

implementation in the academic information environment and the use of 

administrative resources of the scientific and technical library for full coverage of 

educational services is substantiated. The original factors of the organization of the 

educational communication platform are offered, for which the available information 

flows were structured and adapted for the needs of key academic hyper-entities. A 

cascade model of functioning of the academic corporate network is built, which 

covers and analyzes data flows of the main departments of the educational institution 

and in each cyclic phase solves a separate problem of organizing the academic 

process or its information support by library media content. 

The classification of refined means of communication of authenticated members 

of hierarchical academic communities with digitized teaching materials was made, 

which allowed determining the principles of organizing tools for stratified profiles of 

recipients, dynamically generating a list of personalized library services. An 

information model of the life cycle of adaptive educational content has been built, 

including officially unpublished, but operatively supplemented and clarified 

methodological support of academic disciplines. 

Thus, based on the analysis of ways to improve the efficiency of library services 

and aspects of their application in educational technologies to enhance the cognitive 

activity of students, the communication paradigm with distributed connections "many 

to many" were expanded and the scheme of arbitrary simultaneous access to many 

initiated media was implemented. units as objects, as well as to other entities - 
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members of the scientific team. The key components are defined and an infographic 

model of the media platform of educational and research support is built, closely 

integrated into educational and library processes, creating broad conditions for the 

teamwork of subjects on the set goals with joint use of available means, which are 

electronic media services of the academic library. 

For the effective public presentation of the results of scientific and professional 

student creativity, obtained with the active involvement of corporate hardware, 

software, and information resources, in particular in the developed environment of 

collective design, within the information portal of the academic library developed an 

original multilevel library model connections between the main educational 

departments and determine the parameters of software gateways to optimize the 

structure of personalized information flows of the academic space. 

Organized categories of online educational and methodical content are the basis 

of selected data structures needed to model the target terminal of the end-user of 

library collections with the provision of separate areas of responsibility to selected 

subjects of the educational process and interactive adaptation of educational content 

for students with special educational needs. The original feature of the presented web 

interface is that the mechanism of displaying the content stored on the server is 

implemented by generating a binary single continuous object of limited page range 

and loading it in real-time as an image on the outline of the terminal of the client part 

of the system attribute of confidentiality, ensuring unavailability of data and 

protection of the electronic edition from copying. 

The stipulated components of the client-server tool environment of the multi-

user platform of educational and scientific research support are the basis of analytical 

models that represent the elementary relations of attributes from objects and subjects 

of creative library-academic space for preparation of a collective project by 

authorized recipients. According to the entities covered by the developed infographic 

scheme of the media platform of team creativity, among the precedents of analytical 

models are static (competencies and media resources) and dynamic (performers), 
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which are potentially created at each stage taking into account the information needs 

of profiled users. 

Therefore, to support the designed library model of the professionally-oriented 

showcase of student creativity, the sets of data and connections between the tables of 

educational entities, whose information is involved in the presented web module of 

the academic showcase, have been clarified and expanded. The resulting original and 

modified components are descriptors for the further content analysis of the academic 

knowledge base, based on which the profiling of educational information flows was 

expanded and bibliographic tools of the search engine were developed. The 

peculiarity of the designed intelligent technology is the inclusion of accepted 

competencies in the standard of education for the specialty and the accumulation of 

unsuccessful requests for correct comprehensive automation of the communicative 

stage of the procedure of prompt provision of targeted professional content with 

dynamic definition of optimal filtering categories. 

An architectural solution for the optimal configuration of scenarios for the 

deployment of a single information platform for a computerized system of distributed 

library services has been implemented. The defined sufficient parameters of software 

gateways provided dynamic access to adequate modified user tables of the corporate 

database and available repositories of the academic knowledge base to provide 

personalized educational and methodological content. The design of a complex server 

part has been performed, which provides flexible expansion of the student-centered 

modular library system when compiling software for end-user terminals. 

Based on the researched ways of actualization of electronic funds the 

intercorporate model of the organization of the profiled media content provides 

flexible tools of communication of recipients with educational materials on the 

designed cross-platform mobile web terminal of the information portal of scientific 

and technical academic library is constructed. The production cycle of importing 

printed library collections has been specified by introducing additional functionality 

for the librarian's profile with the implementation of capturing and transferring a 

unique role, which expands the scope of operations "with one performer" in digitizing 
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and recognizing publications. Inclusive services of operative generation of audio 

resources, resources with sign language, and support for blind people from the 

marked ANSI-array of library collections for the end terminal of the profiled user 

with special educational needs have been further developed. The criteria are 

stipulated, the structure of the system catalog is specified and the structural scheme of 

the production cycle of the service of processing the resources of the academic 

repository is constructed for sampling the list of publications for compliance with the 

subject and further generation of accompanying documentation. 

Programming of the raw code and compilation of the service module of 

management of scientific projects with operative access to the profiled target content 

of academic library and cathedral funds is executed. To visualize the attributes of 

each stage of teamwork and the project as a whole, a number of components of the 

dashboard class have been introduced into the raw code of the media platform with 

the involvement of version control tools for individual stages. Automatically 

generated components of the visualization of the status of the stages of design work 

allow you to return to any intermediate option, downloading the entire history of 

teamwork in distributed personalized areas, while sharing real-time parts of the 

project. 

The compositional design of the environment was prepared, raw code 

programming and compilation of the service web module were performed to motivate 

scientific creativity and improve the attractiveness of the image of the specialty. The 

procedural decision of automatic registration of final data of the demonstrated 

resources in the electronic catalog of scientific and technical library and academic 

repository of an educational institution is provided. 

The extended functionality of the user interface of the digitizer has been 

programmed and a web version of the client part of the final web terminal of 

interactive adaptation of educational and methodical media content as the main 

means of communication of recipients with library collections has been designed. 

The programming of raw code and compilation of interactive one-page application 

for administration of developed telecommunication modules of information 
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technology of automation of service-oriented systems of distributed processing of 

library resources with possibility of flexible expansion of terminal on arbitrary 

mobile support platform infrastructure with minimal costs to bring the codebase to 

working condition. 

The text of the software modules is written in the NodeJS development 

environment using WordPress content management system, AdminLTE, and Envo 

eCommerce themes, Electron component library, and Angular 6 framework. The 

main scientific results of the dissertation are published in thirty-two scientific works. 

technical libraries of the Ukrainian Academy of Printing, the State University 

“Uzhhorod National University” and the Stefanyk National Science Library, in the 

educational process of the Department of Automation and Computer Technologies 

and the Department of Computer Science and Information Technologies of the 

Ukrainian Academy of Printing in teaching computer-oriented disciplines, as well as 

in technological processes of collective software development in the company 

"Asign". 

 

Keywords: information technology, library services, educational process, 

communicative media platform, corporate network, academic knowledge base, 

database management system, project management environment, systematic catalog, 

digitized collections, repository, web terminal. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Культурно-освітні медіапростори сучасних 

книгозбірень, зокрема науково-технічних академічних бібліотек пропонують 

систематизовані колекції документальних джерел у багатьох форматах. 

Оперативний доступ до цих джерел гнучко забезпечується елементами 

керування онлайн-каталогу з інформаційного порталу бібліотеки. Ефективна 

інтеграція інтелектуальних інформаційних технологій для надання освітніх 

послуг значно розширює межі використання бібліотечних систем, особливо 

з ситуативною активізацією дистанційного навчання в період пандемії.  

Основною метою академічної бібліотеки є забезпечення суб’єктів освітнього 

процесу навчально-орієнтованим та науково-дослідницьким контентом. Таке 

обслуговування може бути безпосередньо в читальному залі бібліотечного 

медіапростору з підімкненням до бездротових точок та обчислювальних чи муль-

тимедійних засобів. Зважаючи на розповсюдження мобільних пристроїв серед 

кінцевих користувачів бібліотечного інформаційного продукту, в академічних 

бібліотеках активно ведеться робота та залучаються інтелектуальні технології 

для гарантування безперешкодного та оперативного доступу до наявних 

ресурсів та надаваних послуг при підготовці висококваліфікованих фахівців 

різних спеціальностей, зокрема через авторизацію в інформаційному порталі. 

Проблематика наукового аналізу інформатизації бібліотечних ресурсів 

у тій чи іншій формі на сьогодні охоплює низку міжгалузевих питань та є 

предметом ретельного вивчення вітчизняних і закордонних дослідників. 

Однак, незважаючи на широкий спектр праць з теми опанування академічними 

бібліотеками медіапростору з метою створення інтелектуального капіталу 

у спільнотах майбутніх фахівців, майже недослідженим залишається 

технологічний аспект впровадження інтерактивних засобів підтримки 

самостійної роботи студента з оперативним доступом до профільованого 

контенту бібліотечних колекцій, які будуть тісно інтегрованими 

в специфічну інфраструктуру комп’ютеризованого освітнього середовища. 
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Тому своєчасним та актуальним є розроблення адекватних моделей та подальше 

проектування функціональних модулів інформаційної технології автоматизації 

багатопрофільних освітньо орієнтованих систем розподіленого управління 

ресурсами науково-технічної бібліотеки.  

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана за планом науково-дослідних робіт 

Української академії друкарства в рамках наукового напряму кафедри 

Автоматизації та комп’ютерних технологій “Розроблення моделей, методів 

та інструментальних засобів автоматизації для проектування сервіс-орієнтованих 

мережевих структур розподіленого опрацювання інформації”, де автором 

розроблені адекватні моделі та виконано проектування функціональних модулів 

інформаційної технології автоматизації багатопрофільних освітньо орієнтованих 

систем розподіленого управління ресурсами науково-технічної бібліотеки. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в інформаційні та управлінські 

процеси науково-технічних бібліотек Української академії друкарства та ДВНЗ 

«Ужгородського національного університету», в навчальний процес Української 

академії друкарства  (додаток Б). 

 

Мета і задачі дослідження 

Метою роботи є розроблення моделей циркулювання потоків даних у сервіс-

орієнтованих системах для автоматизованого опрацювання цифрових колекцій 

академічної науково-технічної бібліотеки та надання цільового контенту 

автентифікованому реципієнтові. 

 

Для досягнення мети у роботі вирішено такі задачі: 

– проведення системного аналізу систем управління бібліотечною 

діяльністю та корпоративних мереж і застосовуваних освітньо 

орієнтованих методів їх проектування; 
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– дослідження об’єктів автоматизації типової інформаційної бібліо-

течної системи та побудова типологічної діаграми комп’ютеризованої 

бібліотечної системи для уточнення функціоналу та розширення 

взаємозв’язків академічного бібліотечного середовища з інформа-

ційним простором закладу вищої освіти. 

– розроблення моделей циркулювання потоків даних академічного 

процесу та його інформаційної підтримки бібліотечним медіаконтентом; 

– побудова аналітичних моделей адміністрування комунікаційних 

протоколів освітньо орієнтованої мережі для інтеграції проектованих 

сервіс-орієнтованих модулів розподіленого опрацювання бібліотечних 

ресурсів; 

– уточнення виробничих циклів бібліотечної діяльності та розширення 

адаптивних сервісів оперативного генерування інклюзивних 

електронних бібліотечних фондів. 

– розроблення програмного забезпечення функціональних модулів 

інформаційної технології автоматизації сервіс-орієнтованих систем 

для розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів. 

 

Об’єкт дослідження  –  об’єкти автоматизації та виробничі цикли 

бібліотечної діяльності. 

Предмет дослідження  –  моделі та програмні засоби інформаційної 

технології автоматизації сервіс-орієнтованих 

систем для розподіленого опрацювання 

бібліотечних ресурсів. 

 

Методи дослідження. У теоретичних дослідженнях для синтезу 

аналітичних моделей адміністрування комунікаційних протоколів освітньо 

орієнтованої мережі використано теорію математичного моделювання, для роз-

роблення моделей циркулювання потоків даних академічного процесу та його 

інформаційної підтримки бібліотечним медіаконтентом застосовано теорію 
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імітаційного моделювання та методи теорії систем; методи теорії 

проектування і прикладного програмування використано з метою аналізу 

відомих систем управління бібліотечною діяльністю і соціальних медіа 

та при розробленні оригінальних програмних засобів для розподіленого 

опрацювання бібліотечних ресурсів. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі виконаних 

досліджень розв’язане актуальне науково-прикладне завдання розроблення 

інформаційної технології автоматизації сервіс-орієнтованих систем для 

розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів та оперативного розгортання 

медіасередовищ академічної бібліотеки. При цьому отримано такі наукові 

результати: 

Вперше розроблено 

– інформаційну модель автоматичного опрацювання та візуалізації 

адаптивного освітнього контенту включно з офіційно невиданим 

методичним забезпеченням навчальних дисциплін кафедри, яка 

на відміну від інших реалізує бібліотечні інклюзивні технології 

та підтримує оптимізований механізм захисту електронного 

видання від копіювання шляхом генерування бінарного єдиного 

неперервного об’єкта обмеженого діапазону сторінок.  

– концептуальну багаторівневу бібліотечну модель та супровідні 

кортежі демонстрування фахових досягнень освітніми департа-

ментами, які дали змогу визначити параметри програмних шлюзів 

для оптимізації структури персоналізованих інформаційних 

потоків академічного простору та розробити бібліографічний 

інструментарій пошукового рушія. 

Вдосконалено 

– концепцію управління проектами та побудовано інфологічну модель 

медіаплатформи командної творчості, тісно інтегровану в освітні та 

бібліотечні процеси, що забезпечує можливість широких умов 
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супроводу навчально-наукових досліджень зі спільним викори-

станням наявних електронних медіасервісів академічної бібліотеки. 

– інтелектуальний пошуковий рушій експертної системи, особливістю 

якої є долучення прийнятих компетентностей зі стандарту освіти 

для спеціальності та накопичення невдалих запитів для коректної 

всеосяжної автоматизації комунікативного етапу процедури 

оперативного надання цільового фахово орієнтованого контенту 

з динамічним визначенням оптимальних категорій фільтрації. 

Отримали подальший розвиток 

– моделі життєвих циклів типових сценаріїв освітнього процесу, які 

охоплюють та аналізують потоки даних основних департаментів 

закладу освіти, що забезпечило можливість у кожній циклічній 

фазі вирішувати окрему задачу організації академічного процесу 

чи його інформаційного супроводу бібліотечним медіаконтентом. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

– сформульовані критерії оцінювання функціональних можливостей 

аналізу систем управління бібліотечною діяльністю та соціальних 

мереж можуть бути використані для порівняльного аналізу та 

вибору оптимального чи проектування нового середовища, 

відмінних від предметної області академічного простору; 

– побудований уніфікований алгоритм моделювання цільового 

вебінтерфейсу кінцевого користувача бібліотечних зібрань дозволяє 

розширити спектр бібліотечних послуг для предметної області, 

відмінної від академічного простору; 

– запропоновані діалогові засоби підтримки виробничих циклів 

бібліотечної діяльності, що передбачають наявність індивідуального 

інструментарію профільованих робочих кабінетів бібліотекаря 

та ключових суб’єктів освітнього процесу, спрощують та приско-

рюють доступ до  бібліотечних колекцій; 
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– розширені адаптивні сервіси оперативного генерування електронних 

бібліотечних фондів забезпечують інтерактивне створення 

та доставку аудіоресурсів, ресурсів з сурдо- та тифлосупроводом 

з промаркованого ANSI-масиву бібліотечних зібрань для кінцевого 

терміналу профільованого користувача з особливими освітніми 

потребами. 

– обґрунтовано архітектурне рішення та виконано композиційний 

дизайн клієнт-серверних студентоцентрованих академічних медіа-

середовищ, на основі чого розроблено програмне забезпечення 

функціональних модулів інформаційної технології автоматизації 

сервіс-орієнтованих систем для розподіленого опрацювання бібліо-

течних ресурсів, яке дозволило уточнити та розширити функціональні 

зв’язки між основними освітніми департаментами, поліпшило 

активність студентської наукової роботи та підвищило відвідуваність 

інформаційних ресурсів бібліотечного порталу на 15÷25%. 

 

Особистий внесок здобувача 

Всі результати, що становлять основний зміст дисертації, автор отримав 

самостійно. За результатами наукових досліджень по темі дисертаційної роботи 

опубліковано 25 одноосібних праць. У роботах, надрукованих у співавторстві 

(додаток А), здобувачеві належать: [1] – уточнено аналітичні моделі 

та розроблено програмні компоненти інформаційної технології виконання 

функцій і завдань організаційного управління науковими проектами в студенто-

центричній системі багаторівневого академічного простору з оперативним 

доступом до профільованого цільового контенту академічної бібліотеки та 

кафедральних фондів; [2] – вперше розроблено математичну модель 

пріоритетності цільових та ситуативних повідомлень для підтримки 

комунікаційних протоколів у проектованій корпоративній мережі;  

[3] – дістав подальший розвиток механізм генерування бінарного єдиного 
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неперервного об’єкта обмеженого діапазону сторінок для автоматизованої 

доставки профільованого контенту в телекомунікаційній бібліотечній системі; 

[5] – виконано моделювання динамічного інструментарію вдосконаленого 

вебінтерфейсу для автентифікованого користувача бібліотечних колекцій 

з наданням окремих зон відповідальності виділеним суб’єктам освітнього 

процесу; [6] – вперше обґрунтовано архітектурне рішення та побудовано 

мережеві програмні механізми інформаційної технології для впровадження 

корпоративної бази даних та академічної бази знань при розподіленому наданні 

бібліотечних послуг; [25] – уточнено механізми конвертування даних для 

розширення інклюзивної складової бібліотечної системи; [32] – здійснено 

програмування функціонального модуля в середовищі розробки NodeJS, 

із застосуванням теми оформлення AdminLTE, бібліотеки компонентів Electron,  

фреймворку Angular 6, та компілювання програмного продукту KI6iC.terminal. 

 

Апробація результатів роботи 

Основні результати роботи доповідалися та обговорювалися на Між-

народній науковій конференції XХІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції з проблем ВПГ (м. Київ, 2016), ІІI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення 

інформаційних систем і технологій» (Bydgoszcz-Рівне, 2017); “Комп’ютерні 

технології друкарства: алгоритми, сигнали системи” – “Друкотехн-2018” (Львів, 

2018); ХХ науково-практичній конференції «Інноваційні комп’ютерні технології 

у вищій школі» (Львів, 2018); міжнародній науково-практичній конференції 

«Key ways of implementing action program on the international decade in 

rapprochement of cultures» (Almaty, 2018), XIV міжнародній науково-технічній 

конференції «Computer science and information technologies» (Łódź-Львів, 2019), 

IV міжнародній конференції «Computational Linguistics and Intelligent Systems» 

(Gliwice-Львів, 2020); міжнародній науково-технічній конференції студентів 

та молодих вчених «Фізика, Електроніка, Електротехніка: ФЕЕ-2020» 

(Суми, 2020); V міжнародній науково-технічної конференції «Поліграфічні, 
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мультимедійні та web-технології» (Київ, 2020), міжнародних науково-

технічних конференціях студентів і аспірантів “Друкарство молоде” (м. Київ, 

2014-2020); всеукраїнських науково-практичних конференціях «Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, 

досягнення, перспективи розвитку» (Черкаси, 2026-2020); науково-технічних 

конференціях професорсько-викладацького складу наукових працівників 

та аспірантів Української академії друкарства (м. Львів, 2016-2020); сту-

дентських науково-технічних конференції Української академії друкарства 

(м. Львів, 2013-2016). 

Публікації. За тематикою виконаних досліджень опубліковано 32 науковий 

праці: три публікації в іноземних виданнях (Польща), з них дві публікації 

у виданнях, індексованих у наукометричній реферативній базі Scopus; п’ять 

статей в періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України, з них дві  публікації у виданнях, що входять до 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus; 23 публікації 

у працях та матеріалах наукових конференцій, свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

п’яти розділів, висновків, переліку використаних джерел, та додатків. Загальний 

обсяг роботи 221 сторінка. Основний зміст роботи викладено на 126 сторінках. 

Робота містить 36 рисунків, 2 таблиці, 8 додатків. Перелік використаних джерел 

нараховує 174 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМАТИЗОВАНИХ 

БІБЛІОТЕЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

 

1.1. Дослідження напрямків формування комунікаційних стратегій 

академічної науково-технічної бібліотеки 

 

Тривалий час будучи сховищами інтелектуальних надбань людства, 

зафіксованих у матеріальній формі, на сьогодні бібліотеки кардинально 

розширили свій суспільний статус. Зазначений стан речей передусім зумовила 

стрімка комп’ютеризація практично усіх галузей людської діяльності всередині 

двадцятого століття. В той період у бібліотечних середовищах почали широко 

застосовуватися автоматизовані каталоги, пошукові засоби різної гнучкості, 

пристрої перегляду видань на плівці [13, 73, 75].  

Відтак, наприкінці тисячоліття з розвитком мережі Інтернет бібліотечні 

ресурси отримали віддалений доступ. Також зазнали розширення типи й форми 

реалізації пропонованих фондів [16, 47, 116, 167], зокрема популярними стали 

запити аудіовізуальних видань, музичних треків та відеокліпів [28, 43]. Таким 

чином, сучасні культурно-освітні медіапростори пропонують систематизовані 

колекції документальних джерел у багатьох форматах [78, 121].  

Поєднання традиційних матеріальних фондів з цифровими колекціями 

утворили гібридні бібліотеки [22, 115], які поряд з електронними книгами 

розповсюджених комп’ютерних форматів пропонують також факсиміле особливо 

цінних видань [12, 20, 25, 36, 166] переважно в міжплатформовому посторін-

ковому постскриптовому описі [33], що на сьогодні є відкритим стандартом. 

Оперативний доступ до цих джерел гнучко забезпечується елементами 

керування онлайн-каталогу з інформаційного порталу бібліотеки [37, 118, 145].  

Особливу увагу серед стратифікації бібліотек за цільовим призначенням 

привертає науково-технічна академічна бібліотека [17]. Бібліотечні книгозбірні 

вважаються важливим компонентом будь-якої академічної установи, і якість 
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бібліотеки та колекційних фондів є одним із критеріїв узагальненої оцінки 

якості навчального закладу [27, 86, 90]. Науково-технічна бібліотека вищої 

навчальної інституції в наш час вийшла з рамок означення як закладу, 

що «здійснює збирання джерел інформації і аналогічних ресурсів, провадить 

їхнє опрацювання та відображення в каталогах, організовує відповідне 

збереження і обслуговування ними читачів» [76, 79, 173]. Зазнають суттєвого 

уточнення історично сформовані механізми розповсюдження соціальної 

інформації, розширюються медійні можливості комунікативного простору 

бібліотек, відбувається переосмислення цільових потреб сучасного реципієнта 

[5, 14, 47, 50, 55, 149].  

Очевидно, технологічні тенденції останніх десятиліть у розгортанні 

новітніх медіа, стрімке структурування навчально-наукового контенту тощо 

переорієнтовують бібліотечні установи для отримання читачами необмеженого 

доступу до інформації, розширюють перелік надаваних джерел та збільшують 

кількість форматів опрацьовуваних даних [171]. Будучи органічним 

компонентом сучасного суспільства з новітньою інформаційною культурою, 

бібліотечна сфера набуває особливої значимості при підготовці 

висококваліфікованих фахівців [62, 88].  

Отже, зростання рівня та розширення діапазону бібліотечних послуг 

може відбуватися через підвищення ефективності використання 

інформаційних ресурсів як в межах бібліотечних центрів, так і при їх 

проникненні в освітні технології активізації пізнавальної діяльності [10, 15, 

21, 66, 72], зокрема студентів технічних спеціальностей. З іншого боку, поряд 

з базовою функцією реалізації підтримки в проведенні індивідуальних 

досліджень літературних джерел з предметної області та традиційному 

забезпеченні ресурсного зв’язку студентів та викладачів навчального закладу 

при наданні методичних матеріалів [96, 162], бібліотечні установи на сьогодні 

докладають зусиль з організації семінарів та розширених воркшопів, 

які мають на меті створення необхідних умов для інтелектуалізації діяльності 

книгозбірень.  
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На жаль, навіть академічні науково-технічні бібліотеки підпадають під 

загальносвітову тенденцію згасання зацікавленості у користуванні бібліотечними 

послугами. Основна небезпека такого стану речей полягає у тому, що без регуляр-

ного опрацювання бібліотечно організованого контенту в молодих читачів, передусім 

у студентів, не розвиваються соціально-комунікаційні аспекти якісної інформаційної 

діяльності, використання інформації у створенні нових знань, набуття досвіду щодо 

ефективного використання інформаційних засобів. В подальшому навчанні 

відсутність таких базових компетенцій з інформаційно-технологічної культури та 

брак вміння проаналізувати й спрогнозувати інформаційні потреби предметної 

області гальмує або й зовсім нівелює розвиток науково-дослідних навичок 

у майбутніх фахівців, прагнення самореалізації, особистісного самосвідомого  

поступу та зацікавленість обраною галуззю трудової діяльності. 

А тим часом саме інтенсифікація соціальної та інформаційної студентської 

активності в академічному бібліотечному середовищі є віддзеркаленням якості 

педагогічних послуг, надаваних закладом вищої освіти. Отже, наявна 

демонополізація, а відповідно і зростаюча потреба у залученні інформаційно 

перебірливих читачів, повинна для сучасної академічної бібліотеки стати тим 

мотиваційним чинником, що спонукатиме до надання конкурентоздатного медіа-

орієнтованого продукту, який буде затребуваний цільовою аудиторією. 

Виконані дослідження [35, 62, 126, 127] показали, що напрямки формування 

комунікаційних стратегій академічної науково-технічної бібліотеки передусім 

повинні бути зосереджені на студентоцентричності та всебічному залученні 

суб’єктів освітнього процесу до споживання бібліотечних ресурсів. Такий стан 

речей неодмінно сприятиме активізації пізнавальної діяльності читачів 

і загалом визначатиме їх подальшу професійну придатність та інноваційний 

престиж навчального закладу у підготовці кваліфікованих фахівців.  

Зокрема, зростанню значимості інформатизації в етичному становленні 

особистості студента приділяли увагу Борис Бочаров та Марія Воєводіна [6]; роль 

інформатизації та пропаганди у формуванні у тому числі підліткового світогляду 

соціальних груп висвітлювали Наталія Автономова [1], ]; [82 Цимбаленко Євген
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о потенціалу ізми актуалізації інформаційногння про самоорганізаційні механпита

на рівні колективних суб’єктів за критерієм сфери діяльності вивчалося 

[55] тощо.  Оленою Мар’їною[49],  Олексієм Кобєлєвимтеоретиками і практиками 

едіа досліджували ібліотек в контексті новітніх мності біяльСинергетичний аспект д

 Тетяна Добко[47],  Валерій Горовийта  Олексій Онищенко, Любов Дубровіна

 [63], Наталія Ніколаєнко[48, 54],  Катерина Лобузіна[48],  Ольга Василенко та

[65] та ін. Емілія Огар  

Профілювання та асортимент при формуванні фондів вважається дієвим 

засобом популяризації бібліотечного департаменту дослідниками Robert Danielson 

[105], Lily Todorinova, Zara T.Wilkinson [165], Тетяною Колесніковою та Оленою 

Матвєєвою [49, 131]; політика розвитку бібліотечних колекцій у співпраці 

з передовими профільними інституціями та створення партнерських і стратегічних 

систем управління пропонується Maitrayee Ghosh [110], Lisa M. Given та Lianne 

McTavish [112], Nabhan Al-Harrasi [90] як чинник актуалізації пропонованого 

контенту. З іншого боку, Devendra Potnis, Kanchan Deosthali, Xiaohua Zhu, Rebecca 

McCusker [155], Susan E. Beck та Kate Manuel [95], Jaci Wilkinson і Kyle Breneman 

[174] вирішують посилити привабливість бібліотечного обслуговування шляхом 

тих чи інших технологічних та локаційних перетворень в їх медіапросторі. Також 

як доповняльний засіб збільшення зацікавлення студентів та залучення соціальних 

інвестицій за допомогою технологій гейміфікації розглядається Hellen Niegaard [147] 

і в дослідницьких командах Joe Marquez та Annie Downey [138], Fiona Salisbury, Ian 

Rossiter, Eng Ung [157], Peter Van Rosmalen [156], Seong Wook Chae [101]. 

Заходи з максимізації потенціалу користувацького профілю сутностей 

корпоративного процесу в соціальних мережах та вплив на суспільні цінності [98, 

141] висвітлено François Bry, Alexander Yong-Su Pohl, David McConnell, Vivien 

Hodgson та Lone Dirckinck-Holmfeld. Практичний досвід у застосуванні поширених 

серед студентів та викладачів соціальних медіа для популяризації бібліотечних 

фондів розглянуто у [170]: Nina Verishagen показала нові підходи закладів вищої 

освіти для посилення взаємодії з користувачами та розширення зв’язків зі спіль-

нотою кампуса через студентів – активних відвідувачів академічної бібліотеки.  
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Розглядаючи комерційні соціальні медіа як невід’ємний компонент викла-

дання та навчання у вищій школі, Stefania Manca та Maria Ranieri визнають 

негативні нюанси сприйняття їх у викладацькій практиці через культурний 

опір, педагогічні проблеми та інституційні обмеження [137]. Співробітники 

Університету Північного Кентуккі та непервіллського Північно-центрального 

коледжа звертають увагу, що студенти використовують свої акаунти 

в соціальних медіа через відсутність відповідного інструментарію у чинних 

системах управління навчанням [89]. Практикування окремих моментів само-

регульованого онлайн-навчання у неформальних навчальних просторах роз-

повсюджених корпоративних мереж відображається в тематичному аналізі 

науковців Північно-Західного університету [158], Української академії друкарства 

[18, 62, 68], Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти та газу [21] та ДВНЗ «Ужгородського національного університету» [19]. 

Alexander Pohl і François Bry з Мюнхена [98], Kristine Ludvigsen та Ingunn 

Johanne Ness з Бергена [135, 146] поширюють ідеї північноєвропейської наукової 

школи про платформи соціальних медіа у вигляді загальнодоступних екранів 

чи шпалер зі зворотним зв’язком для інтерактивного наочного спілкування 

великих лекційних аудиторій, однак наголошуючи обов’язкове поєднання таких 

новаторських ідей з традиційними освітніми курсами та використовуваними 

в закладі системами керування навчанням. Пряма та жорстка залежність 

ефективності засобів масової інформації при пошуку наукових ресурсів 

як соціально-технічного капіталу від орієнтування співробітників бібліотек 

на ключову предметну область [164, 173] доводиться Daniel Suthers та Autumn 

Wetli. Nada Dabbagh та Anastasia Kitsantas намагаються концептуалізувати 

зв’язок між особистим середовищем навчання та соціальними медіа 

і розрізняють технологічну та педагогічну основу для розвитку навичок 

саморегульованого навчання [104]. 

Однак, незважаючи на широкий спектр праць з теми опанування бібліо-

теками закладів вищої освіти медіапростору з метою створення інтелектуального 

капіталу у спільнотах майбутніх фахівців [88, 96, 97, 99, 149, 158, 160, 162, 170], 
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майже недослідженим залишається технологічний аспект впровадження інтер-

активних засобів підтримки самостійної роботи студента з оперативним досту-

пом до профільованого контенту бібліотечних фондів, які будуть тісно інтегро-

ваними в специфічну інфраструктуру комп’ютеризованого академічного середовища. 

Відтак, у наведених дослідженнях та інших джерелах з відкритого доступу 

практично не приділено уваги аналізу проблем залучення наявних інформаційних 

ресурсів академічної бібліотеки та затребуваності створення оригінальних 

бібліотечних продуктів для посилення ефекту професійної кар’єри й підвищення 

престижу спеціалізацій, які здобуваються у цьому навчальному закладі.  

Також не належним чином висвітлюються особливості фахово орієнтованої 

навігації наявними базами знань та інтелектуальний інструментарій формування 

адекватних пошукових запитів, який би корелювався з прийнятими 

компетентностями освітнього напряму автентифікованого користувача. Жоден 

розповсюджений проект не надає комплексного й уніфікованого рішення 

для повноцінної організації та контекстного супроводу аудиторних занять, 

ієрархічного профільованого доступу до кафедральних конфіденційних фондів 

та фахово-орієнтованих видань зібрання академічної бібліотеки, автоматизованого 

аналізу набутих компетентностей за результатами оперативного контролю 

знань і відповідного цільового та ситуативного інформування суб’єктів 

навчального процесу.  

Таким чином, постає актуальна потреба системного аналізу наявних 

та розроблення нових концепцій системи планування ресурсів науково-

технічної бібліотеки, інтегрованих в інформаційний простір освітнього закладу, 

та подальшого проектування клієнт-серверних середовищ інтерактивного 

доступу до актуального комплексного навчально-методичного контенту 

з академічної бази знань, які би посіли важливе місце в системі маркетингового 

просування бібліотечних онлайн послуг, закріпленні компетенцій та активізації 

пізнавальної діяльності студентів, наданні педагогічного інструментарію 

викладачам, що дозволить охопити широкий спектр інформаційних потреб 

кінцевих користувачів як суб’єктів єдиного академічного середовища.  
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1.2. Обчислювально-технологічні засоби автоматизації 

виробничих циклів бібліотечної діяльності 

 

В умовах сучасного закладу вищої освіти класичне означення 

автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС) як комплексу 

планування ресурсів установи для бібліотеки, які використовуються 

для відстеження бібліотечних фондів від їхнього замовлення й придбання 

до видачі відвідувачам бібліотек [7, 9, 17, 76, 85, 123, 162] потребує кардинального 

уточнення та доповнення. 

Загалом, під автоматизованою інформаційною системою (АІС) 

розглядається комплекс програмних, технічних, інформаційних засобів 

призначених для вирішення завдань довідкового та/або інформаційного 

забезпечення реципієнтів системи: збору, первинної та вторинної обробки, 

збереження, пошуку та надання в певній заданій формі й вигляді. Власне, 

АІС стали наступною сходинкою в розвитку інформаційно-пошукових 

систем (ІПС), які забезпечували лише одну функцію – пошук інформації. 

Таким чином, АІС  відрізняються незалежністю процесів вводу, обробки, 

оновлення даних від процесів їх використання прикладними програмами; 

незалежністю прикладних програм від фізичної реалізації баз даних; 

багатофункціональністю, тобто можливістю здійснювати різноманітні 

широкопрофільні задачі [9]. 

Варто зазначити, що широкий клас різноманітних автоматизованих 

систем по суті є різновидами інформаційних систем, адаптованих для 

вирішення відповідних функцій та доповнених необхідними програмами 

та технічними засобами. Автоматизовані бібліотечні системи можуть бути 

реалізовані локальному та мережевому варіантах у збірках настільних, 

мобільних та вебверсій [27, 161]. Конфігурація системи збирається 

в залежності з особливостями кожної бібліотеки, враховуючи кількість 

її підрозділів робочих місць, їх віддаленість один від одного (рис.  1.1).  
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Рис. 1.1. Структурна схема об’єктів автоматизації 

типової інформаційної бібліотечної системи 

 

Групи функцій, переважно взаємосуміжних, з комплектування фондів 

та книгообміну [123], бібліографічне опрацювання фондових колекцій [120], 

ведення електронного каталогу [118]; обслуговування читачів (реєстрація 

замовлень, видача та контроль їх повернення тощо) [115], довідково-бібліогра-

фічне, бібліографічне та інформаційне обслуговування з використанням баз даних 

і сторонніх електронних каталогів [121], автоматизована підготовка бібліографічних 

видань (друк та тиражування карток каталогу) [117] жорстко розподілені та за-

кріплені по відповідних відділах.  

Складові частини класичних АБІС тією чи іншою мірою охоплюють 

основні відділи та повинні забезпечити злагоджене опрацювання книжкових 

фондів академічної науково-технічної бібліотеки. Так, комп’ютеризація 

інформаційно бібліографічного відділу гарантує віддалене обслуговування 

реципієнтів бібліотеки з розгалуженим зворотним зв’язком через поштові 

сервіси, підготовку та надсилання бібліографічних довідок на замовлення, 

цільові рекомендації з оформлення списку джерел для наукових робіт згідно з 

вимогами до бібліографічного опису та консультування з присвоєння 

універсального десяткового коду (УДК) для тієї ж наукової праці [1, 5]. 
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У середовищі інформаційної підсистеми відділу зберігання фондів 

здійснюється фіксування заходів з прийому та списання друкованих видань, 

належна консервація джерел, особливо цінних та унікальних видань [12], 

виконання дій та планування заходів з догляду фондів у бібліотечному сховищі. 

Для комп’ютерного супроводу функцій відділу комплектування з розширення 

книжкових колекцій, фондів електронних видань та організації довідкового 

апарату бібліотеки, тобто ведення різних типів каталогів, аналогічний інстру-

ментарій надає інша інформаційна підсистема автоматизованого комплексу 

управління бібліотечними процесами [7], недоречно дублюючи потоки даних. 

Конвертування фізичних видань в розповсюджені електронні формати  

реалізує відділ оцифрування видань [33]. При такому опрацюванні паперових 

фондів окрім первинного сканування [166] відбувається також відповідна 

обробка зображень [36], розпізнавання тексту для подальшої оперативної 

розмітки та індексації видання в базі даних [24]. Крім надання віддаленого 

парсингу електронних колекцій в результаті застосування таких технологій 

OCR обсяг кінцевого цільового ресурсу в академічній базі знань та зростає 

зручність експлуатації його на мобільних пристроях.  

Відділ обслуговування користувачів контролює низку секторів для роботи 

з читачами (рис. 1.1). Найширше охоплений автоматизованими бібліотечними 

процесами сектор абонементів цього відділу. Зокрема тут реалізовано 

комп’ютеризоване ведення абонементських карток та читацьких квитків, 

реєстрація у бібліотечній базі даних фактів видачі/повернення замовлених 

паперових та оптичних носіїв інформації [22]. Також до функцій відділу 

відноситься обслуговування читальних залів та ведення просвітницької роботи 

у відповідних секторах.  

Відділ інформаційних технологій займається рекомендаціями з наповнення 

виробничих циклів бібліотечної діяльності комп’ютерною технікою,  встанов-

ленням та налаштуванням апаратно-програмного забезпечення для роботи 

наведених відділів бібліотеки, технічним супроводом бібліотечної мережі, 

а також адмініструванням інформаційного порталу академічної бібліотеки [8]. 
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Таким чином, поширення інформаційних технологій та комп’ютеризація 

освітнього простору дали змогу також автоматизувати опрацювання потоків 

даних академічної бібліотеки. Однак, проаналізовані заходи автоматизації 

виробничих циклів бібліотечної діяльності показали, що не зважаючи 

на посадові обов’язки працівників відділу інформаційних технологій, 

переважна більшість секторів (рис. 1.1) дублюють бібліотечні процеси, 

службову та організаційну документацію. Деякі відділи створені лише для того, 

щоб контролювати таку неефективну роботу, функції низки підрозділів 

в автоматизованій системі можна безпроблемно об’єднати. 

 

 

1.3. Аналіз методів проектування інформаційних систем 

академічних науково-технічних бібліотек 

 

Для виявлення надлишкового функціоналу та означення напрямів 

подальших досліджень було проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід 

з експлуатації розповсюджених програмно-апаратних рішень автоматизованих 

інформаційних систем адміністрування діяльності бібліотечного департаменту 

закладу вищої освіти. 

Відповідно до прийнятого означення бібліотечна інформаційна система 

повинна забезпечувати автоматизацію низки типових послуг при організації 

та супроводі освітнього процесу (таб. 1.1, боковик). Це передусім послуга 

віддаленого замовлення книг користувачем бібліотеки, оскільки не завжди 

книга фізично знаходиться в основному фонді, тому читач повинен мати 

можливість отримати книгу без додаткової затрати часу безпосередньо  

на відвідання бібліотеки. Крім того, для співробітника бібліотеки необхідно 

гарантувати можливість автоматизованого запиту на Оновлення книжкового 

фонду. Електронний системний каталог бібліотечних колекцій також повинен 

бути доступний  бібліотекареві та категоризованому реципієнту [5].  
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Таблиця 1.1. 

Функціональні можливості поширених бібліотечних інформаційних систем * 
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Замовлення книг – – – – – – – + – – – – + 

Оновлення фондів – – + – – – – – – – – – – 

П
ос

лу
ги

 

Каталог + + + + + + + + + + + + + 

Платна + – + + + – + + – – – + – 

Безкоштовна – + – – – + – + + + + – + 

Л
іц

ен
зі

я 

Відкрита – + – – – + – – + + + – + 

Android + – – – – + – + – – – – – 

iOS – – – – – – – + – – – – – 

Windows + + + + + + + – + – + + – 

OS X – – – + + + – – + – + – – 

Linux – – + + + + + – + – + – – 

К
ро

сп
ла

ф
ор

м
н

іс
ть

 

Web + – + – + + + + + + + – + 

PostgreSQL – – – – + + + – – + – + + 

MySQL + – – – + + + – + – + – + 

MongoDB – – – – + – – – – – – – – 

SQLite + – – – – – + – – – – – – 

Б
аг

ат
об

аз
ов

іс
ть

 

Firebird + – + – – – – – – – – – – 

Штрихкод + – + + + + – + + – – + – 

QR-код – – – – – – – – – – – – – 
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RFID-мітка + – – – + – – – + – – – – 

Простий + + + + + + + + + + + + + 

Компетентнісний – – – – – – – – – – – – – 

П
о

ш
у

к
 

Цільовий + – + + + + + + + + + + + 

Каталожна картка + – + + – + – – – – – + – 

Формуляр + – + + – + – – – – – + – 

Д
р

у
к 

Читацький квиток + – + + – + + – – – – + – 

Кафедральні фонди – – – – – – – – – – – – – 

Корпоративна соціальна мережа – – – – – – – – – – – – – 

Академічна база даних – – + – – – – – – – – – – 
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Профільований термінал + – + – + – – – – + – – – 

Медіаресурси – – – – – – – – – – – – – 

Індексований контент – – – – – – – – – – – – – 

К
ре

ат
ив

ни
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п
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ір

 

Хмари ідей – – – – – – – – – – – – – 

 

 

*   Відомості подано станом на жовтень 2020 року 
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Відтак, перед впровадженням АБІС в бібліотеку закладу вищої освіти 

доцільно оцінити тип Ліцензії по якій надається програмне забезпечення 

для використання. У випадку використання Платної ліцензії існує ризик того, 

що при масштабуванні бібліотеки доведеться купувати додаткові права 

на використання програмного забезпечення і як результат збільшення видатків 

бюджету. Також часто при такому типі ліцензії отримується АБІС конкретної 

версії і при оновленні версії, удосконаленні системи доведеться ще раз купити 

нові версії. При використанні програмного забезпечення з Безоплатною 

ліцензією нівелюється фінансове навантаження на бюджет бібліотеки, однак 

існує ризик того, що перестануть випускатись оновлення і не буде відбуватись 

удосконалення програмне забезпечення. 

Тому найдоцільнішим типом ліцензії АБІС закладів вищої освіти 

є використання Ліцензії з відкритим сирцевим кодом, оскільки зберігаються всі 

переваги Безкоштовного ПЗ та можлива волонтерська підтримка коду системи 

та випуск оновлень, а також проектування відгалужених версій АБІС. 

Реалізація критерію Кросплаформовості бібліотечної інформаційної 

системи дозволить надати максимальне поширення серед користувачів 

системи. У зв’язку високою різноманітністю платформ найбільш доцільним 

є створення саме вебверсії системи, яка забезпечить максимальний рівень 

кросплатформності, однак у випадку, коли є проблеми якісним безперебійним 

під’єднанням до мережі інтернет, більш доцільно створювати клієнти систем, 

які забезпечуватимуть збереження, перегляд, редагування даних на локальному 

терміналі з можливим подальшим вивантаженням в глобальну базу.  

Використання централізованої системи задає потреби застосування 

Багатобазовості в електронному середовищ управління бібліографічними 

потоками даних, що розгортається в навчальному закладі. Завдяки цьому 

забезпечиться можливість масштабування системи при необхідності додавання 

нових модулів та архітектуростійкість при редагуванні, оновленні старих 

модулів [152]. Крім цього система стає більш стійкою до хакерських атак та 

більш керованою при коригуванні навантаження на сервер. 
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Однією з найбільш значущих функцій бібліотечної інформаційної системи 

є Пошук. Він забезпечує знаходження інформації про видання, що для 

реципієнта (читача), що для адміністратора системи (бібліотекаря). Крім 

класичного Простого пошуку по назві та автору публікації, система повинна ще 

й забезпечувати Цільовий пошук з додатковими параметрами (ISBN, рік 

видання, жанр) та Інтелектуальний пошук відповідно до компетенцій 

авторизованого студента, та подальший контент-адаліз видання з підбором 

синонімічних термінів до запиту користувача відповідно [26]. 

Для забезпечення зворотної сумісності зі стандартами, що описують 

принципи організацій книгосховищ і діють зараз [17], а також для організації 

плавного, поступового переходу на нові стандарти потрібно надавати 

можливості Друку, а саме відтворення фізичних Каталожних карток, 

Читацьких квитків, Формулярів. Ця підсистема повинна забезпечувати 

роздрук модульним принципом, тобто так, щоб не було потреби доставляти 

додаткові драйвери на операційну систему, а всі налаштування друкарки 

зокрема орієнтація, розмір паперу, кількість відбитків і т.п., повинні 

виконуватись засобами операційної системи та стандартними драйверами 

друкарок. В іншому випадку підсистема буде складною для впровадження на 

різних операційних системах. 

Для ефективного використання наявних ресурсів бібліотечних фондів 

в навчально-виховному та науковому процесі потрібна інтеграція автома-

тизованої бібліотечної інформаційної системи в Академічні структури. 

Зокрема завдяки використанню Кафедральних фондів стає можливим існування 

прихованих фондів призначених для внутрішнього використання працівниками 

кафедри; для інтеграції в навчальний процес у вигляді лабораторних, 

практичних робіт [62, 71]; для командного, закритого опрацювання результатів 

досліджень. Використання Корпоративної соціальної мережі забезпечує 

можливості спілкування викладачів та студентів в навчальному процесі, здачу 

планових навчальних робіт, обговорення результатів, а також спілкування в час 

карантинних обмежень [59, 77].  
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Крім того надається можливість спілкування студентів в середині 

академічної групи. В цьому випадку АБІС стає сховищем структурованих 

бібліотечних фондів, обмін якими здійснюється засобами Корпоративної 

соціальної мережі [127, 141]. Гнучка та всеосяжна інтеграція в Академічну базу 

даних дозволяє отримувати фільтровані відомості про студентів та викладачів 

для формування Електронного читацького квитка і як результат отримання 

достовірних статистичних даних про використання бібліотечних фондів. 

При реалізації Креативного простору в межах бібліотечної інформаційної 

системи створюються умови для збереження в академічному репозитарії 

Медіаресурсів, підготовлених з використанням бібліотечних колекцій, зі звітами 

про виконану роботу, результатів досліджень, даних про рівень авторства 

та рівня авторського вкладу статей, тез, публікацій. Крім того забезпечується 

збереження Індексованого контенту, тобто засобами певної розмітки розподіленого 

видання для міждисциплінарного використання в навчальному процесі з чітким 

розподілом значущості конкретного розділу, пункту, підпункту видання для заняття.  

Для полегшення, збільшення швидкості та автоматизованості роботи 

бібліотекаря необхідно забезпечити можливість використання Внутрішнього 

ідентифікатора такого як Штрих-код. Це дозволить автоматизувати 

прийняття рішень щодо розміщення одиниці видання на полиці книгосховища в 

книгозбірні при поверненні книги та спрощення пошуку при видачі. Крім того 

як носій додаткової інформації доцільно використати QR-код або RFID-мітку. 

Зокрема ці засоби можуть зберігати дані анотації, бібліографічного опису 

видання, які можна буде легко поширювати з використання сучасних смартфонів 

[46, 124]. Також RFID-мітку можна використовувати як засіб недопущення 

крадіжок книг з бібліотеки. 

Обумовлені критерії (таб. 1.1, боковик) покладено в основу аналізу методів 

проектування інформаційних систем академічних науково-технічних бібліотек 

(таб. 1.1, головка). Так, на початку тисячоліття науково-технічна бібліотека 

Української академії друкарства забезпечила автоматизацію базових 

бібліографічних процесів шляхом впровадження інформаційної системи 

комплексного керування ресурсами «УФД/БІБЛІОТЕКА» [68, 80].  
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Надаючи користувацький інтерфейс у браузерній, мобільній та термі-

нальній версії, ця автоматизована бібліотечна інформаційна система передусім 

забезпечує в режимі реального часу доступ до електронного каталогу і далі 

роботу з наявними оцифрованими колекціями, індексованими в реляційній базі 

даних (додаток В.1). Автоматизована бібліотечна інформаційна система 

УФД/БІБЛІОТЕКА розроблена і підтримувана ТОВ «Український фондовий дім» 

(Київ) з 1998 року. Серед функціоналу системи гнучка пошукова підсистема з 

цільовим парсингом електронних бібліотечних фондів, перегляд службових 

відомостей, зокрема каталожних форм та бібліографічних описів джерела, та їх 

імпорт у розповсюджені формати даних. Відтак, надається можливість 

перегляду цифрових примірників джерела з каталогу, генерування та підтримка 

типових класифікаційних та ідентифікаційних ієрархій. 

В системі передбачено примітивний аналітичний апарат забезпеченості 

фондів та форма підготовки замовлень для їх поповнення на бібколекторі. 

Підсистема обслуговування зареєстрованих читачів також надає широкий 

інструментарій для впорядкування опрацьовуваних категорій. Для супровідної 

документації бібліографічних та читацьких описів передбачено прийнятні 

форми перегляду на різних типах кінцевих терміналів та роздрук. Особливу 

увагу привертає лінійка сумісних продуктів УФД, забезпечуючи розгортання 

гнучкого масиву тонких клієнтів необхідної конфігурації. Актуальну 

на сьогодні третю версію використовує близько півтисячі державних 

та приватних закладів України. 

Комплексна система автоматизації виробничих циклів «СЛАВУТИЧ» 

(таб. 1.1) для академічних бібліотек та бібліотечних установ загального 

призначення підтримує адекватну корпоративну каталогізацію і зведений 

електронний каталог [69]. Середовище вирішує проблеми інтегрування 

різноманітних інформаційних ресурсів, працюючи з Іntrаnеt/Іntеrnеt 

мережами, надає доступ до супровідних бібліографічних відомостей 

сторонніх бібліотечних середовищ, опрацьовує користувацькі запити до 

службових ресурсів бібліотеки. До таких службових ресурсів належить 
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зведений електронний каталог та бібліографічні описи джерел у вигляді 

структури телекомунікаційних високодеталізованих метаданих UNІМАRС 

зі спеціалізацією для кирилиці UКRМАRС та RUSМАRС.  

Можливість розгортання та підтримки середовищ різноманітної 

конфігурації є суттєвою перевагою АБІС СЛАВУТИЧ. Така конфігурація може 

бути як повністю локальна з автономною установкою на робочій станції, 

так і у вигляді складних мереж з необмеженою кількістю віддалених 

серверних і клієнтських компонентів. Сумнівна для європейської практики 

перспектива застосування при цьому інфраструктури універсальних 

телефонних магістралей загального користування у вітчизняних реаліях 

для районних та селищних бібліотечних установ з обмеженим фінансуванням 

виявилася досить актуальною.  

Також для замовників дуже зручним є гнучке масштабування кінцевих 

терміналів та підвищення їх продуктивності в результаті нарощення сервер-

ного обладнання для розширення обчислювальних ресурсів та  структур 

даних з віддаленим налаштуванням основних параметрів системи з адміністра-

торського акаунту. Така розподіленість робочих станцій завдяки модульній 

структурі значно поліпшує автоматизацію загального користувацького 

функціоналу з ІР-авторизацією, моніторингом терміналів в реальному часі, 

створенням шаблонів та облікових форм для запиту з конвертуванням в офісні 

формати. Також привертає увагу продумана самодіагностика та прийнятна для 

співробітниць бібліотеки процедура повернення до останньої працездатної 

конфігурації при збоях чи розривах зв’язку і функція реплікації даних. 

Підвищує надійність аналізованої АБІС також протокол захисту 

відкликаних транзакцій. Загалом, будучи першою вітчизняною системою з 

підтримкою корпоративної каталогізації в розподілених бібліотечних мережах 

на базі протоколу Z З9.50 vЗ, середовище СЛАВУТИЧ впроваджувалося на 

початку тисячоліття як пілотний проект у закладах Черкаської та Київської 

області під грифом «Рекомендований Міністерством освіти і науки України». 

На жаль, розробником ПП «Центр Інформаційних Технологій Макссофт» 

(Черкаси) випуск нових версій АБІС «СЛАВУТИЧ» наразі призупинено. 
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Комплекс прикладних та сервісних середовищ для автоматизації 

бібліотечних циклів UNILIB [168] поширюється командою розробників 

з ХНУВС, починаючи з 1999 р. Не потребуючи спеціального обладнання 

та тезнічного супроводу, АБІС UNILIB  підтримує довільну кількість робочих 

станцій та бібліотечно орієнтовану периферію: вебкамери, автоматизовані 

рамки, сканери/друкарки штрих-кодів. Гнучке ведення статистики, деталізовані 

форми  каталожної картки та читацького квитка, електронні бланки періодики, 

інвентарного обліку та списання фондів вигідно вирізняють UNILIB серед 

вітчизняних бібліотечних систем. Клієнт-серверна модульна архітектура виділяє 

користувацькі гіперсередовища бібліотекарів та читачів з подальшим 

незначним профілюванням цільових режимів (додаток В.2). Зокрема у модулі 

книгoзaбезпечення реалізована підтримка відомостей з академічних дисциплін 

для читачів-студентів та відповідних джерел: навчальні плани охоплюють 

блоки дисциплін, кафедри, академічні групи/семестри та надають силабуси. 

Розроблена за сприяння Державної публічної науково-технічна бібліотеки 

РФ інтегрована бібліотечно-інформаційна система з неперервним розвитком 

ИРБИС [74] загалом відповідає міжнародним вимогам до автоматизованих 

бібліотечних систем, надаючи типові бібліотечні технології з комплектування 

і каталогізації колекцій, їх систематизації та видачі, адміністрування 

та пошуку ресурсів (додаток В.3). 

Як і її безпосередні конкуренти АБІС «РУСЛАН» (додаток В.4) та АІБС 

«МАРК-SQL» (додаток В.5), ИРБИС не підпадає під застосування персональних 

економічних санкцій щодо обмежувальних заходів використання російських 

програмних продуктів в державних установах, тому продовжує активно 

експлуатуватися широким переліком вітчизняних бібліотечних установ 

національного, обласного та університетського підпорядкування. Розпочавши 

своє функціонування під MS DOS, на сьогодні ИРБИС охоплює сім модулів, 

розширюючись за рахунок функціональних надбудов за профілями 

користувачів: «Комплектатор», «Каталогізатор», «Читач», «Книговидача», 

«Адміністратор», «Книгозабезпечення», «Коректор».  
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Проектування найпершої автоматизованої бібліотечної інформаційної 

системи вільного доступу KOhA [150] розпочалося новозеландською 

корпорацією Katipo Communications на замовлення бібліотечного консорціуму 

Horowhenua Library Trust наприкінці минулого тисячоліття. Створена на основі 

класичних бібліотечних стандартів та протоколів, KOhA адекватно підтримує 

обмін даними з іншими бібліотечними системами. Серверна частина написана 

на Perl, клієнтська частина, а саме електронний каталог, написана мовою 

XHTML 1.0 з використанням CSS 2.0; браузерний інтерфейс для бібліотекарів 

та адміністраторів потребує налаштування з JavaScript. Двоїстий підхід 

у проектуванні бази даних об’єднує потужність текст-орієнтованих 

та реляційних типів структур, орієнтованих на галузевий стандарт, у тому числі 

швидкicної кoнтeкcтyaльнoї БД Zеbrа з безпроблемним опрацюванням 

до чверті мільярда бібліотечних об’єктів.  

Будучи інтегрованою бібліотечною системою з відкритим кодом, KOhA 

включає модулі для розповсюдження, каталогізації, нових надходжень, 

періодичних видань, обігу фондів включно з обліком проплати бібліотечних 

послуг та актуальним конвертором валют. Пошукова підсистема гнучко конфі-

гурується під запити кінцевого користувача, застосовуючи повнотекстовий 

програмний рушій Elasticsearch з підтримкою слабоструктурованих документів 

JSON. Крайня версія KOhA 20.11.02 надає чи не найбільшу серед світових АБІС 

локалізацію (додаток В.6). 

АБІС GREENSTONE, як і KOhA проектувалася в Новій Зеландії. Розробка 

велась університетом Вайкато [172] за сприяння та підтримки організації 

ЮНЕСКО. Кодова база серверної частини системи створена використовуючи 

мову Perl. Перевагою системи є можливість запуску її у вигляді вебсерверу. 

Також до переваг можна віднести наявність багатомовного інтерфейсу 

користувача, здійснювати збереження та обробку великий об’ємів різних типів 

документів, а також додавати до них метадані, завдяки покращуються 

можливості точного пошуку.  
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Однак GREENSTONE в більшості працює лише з електронними фондами і не 

має широкого спектру інструментарію для роботи з матеріальним 

медіаресурсом. Крім того не має можливості інтеграції в креативний простір 

академічної бібліотеки (додаток В.7). 

Інтегрована бібліотечна система LIBRARIKA – продукт компанії Librarica 

LLC, яка базується в Далласі [134]. До переваг системи можна віднести 

наявність безкоштовної версії, хмаринна система збереження каталогу видань, 

а також наявність версії для iOS, Android та Web. Однак останнє оновлення 

системи під Android виходило більш ніж два роки тому та досі перебуває 

у бета-тестуванні, а версія під iOS (на стадії minimum viable product) 

не оновлена вже чотири роки. Крім того обидві версії мають досить сильно 

урізаний функціонал в порівнянню з основною версією для Web. Також до 

недоліків слід віднести те, що безкоштовна версія дозволяє здійснити лише 

2000 записів (додаток В.8), тоді як максимальна платна версія дозволяє 

зберігати лише до 30 000 записів. Через це систему варто використовувати 

лише для невеликих, домашніх та середніх бібліотек, а для наукових бібліотек 

закладів вищої освіти такої кількості критично мало. Також система не має 

можливостей інтеграції з академічними структурами. Закритість же сирцевого 

коду системи та відсутність відкритого API унеможливлює перспективи 

інтегрування сучасного функціоналу (таб. 1.1).  

АБІС PMB (раніше відома як PHPMYBIBLI) підтримується та розробляється 

французькою компанією PMB Services [154]. Система почала розроблятись ще 

в 2002 році та вперше була запущена директором бібліотеки Аньйо François 

Lemarchand. Окрім того що система є програмою  з відкритим сирцевим кодом 

до переваг можна віднести можливість зчитування штрихкоду та RFID-міток, 

однак немає модулю для роботи з QR-кодом. Однак система не має можливості 

інтеграції з академічними структурами та креативним простором закладів 

вищої освіти. Хоча система і має відкритий сирцевий код, однак абсолютна 

більшість документації та коментування тексту програми виконано французькою 

мовою, що сильно утруднює роботу нам модифікаціями (додаток В.9).  
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Варто зазначити, що система поширюється за ліцензією CeCILL, важливим 

пунктом якої є обов’язкове відкрите поширення внесених в систему 

модифікацій. Окрім описаних недоліків, PMB не підтримує компетентнісний 

пошук і можливості його впровадження виглядають недоцільними, оскільки 

в такому разі система вимагатиме додаткового переписування, яке потребує 

великої кількості людино-годин. 

Автоматизовану бібліотечну інформаційну систему EVERGREEN 

розроблено американською компанією PINES. Метою створення системи [108] 

було застосування її у великій публічній бібліотеці штату Джорджія, а також 

розподіленої мережі бібліотек цього ж штату. Розробка системи велася 

мовою програмування Perl та з використанням мови C для певних модулів 

та підсистем. Архітектурно база даних системи побудована з використанням 

мови запитів PostgreSQL. Інтерфейс системи побудований з використанням 

мов для веб HTML та JavaScript, що дозволяє створити вебверсію платформи 

(додаток В.10). 

EVERGREEN надає функціонал з реєстрації читачів та дозволяє 

користуватися каталогом через вебверсію. Система надає можливості простого 

та цільового пошуку по каталогу. Також в EVERGREEN є можливість відстеження 

термінів видачі та повернення медіаресурсів в результаті стає можливою 

побудова статистики. Крім цього система розповсюджується за вільною 

ліцензією та з відкритим сирцевим кодом. Однак система не надає можливості 

інтеграції в академічну структуру із створенням та роботою з закритими 

кафедральними фондами [128]. 

Проектування АБІС OPENBIBLIO розпочалось 2002 року та задумувалось 

розробником Dave Stevens як система управління невеликими бібліотеками, 

які містять до 40 000 одиниць видань [151]. Основними принципами 

закладеними при  була простота системи, через що в системі й досі відсутні 

важливі функціональні можливості такі як замовлення та управління 

періодичними виданнями. 
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Як PBM, бібліотечна система OPENBIBLIO є середовищем з відкритим 

сирцевим кодом (додаток В.11), однак в ній відсутня велика кількість 

необхідних функціональних модулів, наявних у PBM. Зокрема робота зі 

штрихкодами та RFID-мітками. У зв’язку з відкритістю сирця системи можна 

здійснювати дописування власних модулів, однак обсяги проектування будуть 

значними, тому використання як засобу автоматизації інформаційних процесів 

академічної науково-технічної бібліотеки є недоцільним. 

Автоматизована бібліотечна система ALEPH розробляється з 1986 року. 

Спочатку розробкою займався в Єврейський університет (Єрусалим), зараз 

проектування нових версій та підтримка наявних здійснюється ізраїльською 

компанією Ex Libris Ltd [92]. Серед клієнтів системи зокрема бібліотеки 

Ватикану та велика кількість провідних університетів світу.  

ALEPH містить низку важливих для бібліотек закладів вищої освіти 

модулів, зокрема друк формуляру, читацького квитка та каталожної картки, 

роботою зі штрихкодом. Однак одним з основних недоліків системи 

це відсутність безкоштовної версії та висока вартість платної версії. Також 

в системі відсутні модулі, необхідні для інтеграції зі академічними структурами 

та креативним простором. Але у зв’язку з тим, що система платна та закрита, 

немає можливості самостійно розробити необхідні модулі, окрім замовлення 

розробки цих модулів в компанії Ex Libris за окрему плату (додаток В.12). 

Інтегрована система управління бібліотекою INVENIO ILS (раніше відома 

як CDSWARE) розроблено в 2006 та надалі підтримується Європейською 

організацією ядерних досліджень (CERN). Початково система розроблялась 

для забезпечення управління файлами на сервері документів CERN 

та підтримує роботу з великою кількістю типів документів серед яких книги, 

періодика, зображення, статті. Також система використовується з багатьох 

наукових установах світу [27]. Однак в системі немає низки необхідних 

функціональних модулів, необхідних в закладах вищої освіти, зокрема 

підтримки профільованого терміналу кінцевого користувача, необхідного 

для підтримки індивідуальної освітньої траєкторії студентів (додаток В.13). 
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Також відсутні механізми інтеграції з академічним репозитарієм 

та корпоративною мережею, що унеможливлює використання ресурсів 

INVENIO ILS в таких профільованих зв’я́зках спілкування та переписки: 

студент-студент, викладач-студенти, студент-спільнота, а також поширення 

та зберігання матеріалів науково-дослідної та освітньої роботи студента. 

Крім тат не передбачена можливість розгортання чи хоча би підтримки 

креативного простору в межах інформаційної системи закладу вищої освіти. 

Тому унеможливлюється перспектива використання INVENIO ILS для обміну 

та зберігання результатів діяльності командної наукової роботи й 

подальшого використання для оцінювання особистого внеску виконавця 

наукового проекту. 

Таким чином, проведені дослідження на основі обумовлених критеріїв 

аналізу середовищ керування бібліотечними процесами, на жаль, показали, 

що абсолютна більшість розглянутих АБІС намагається лише оцифрувати 

наявну структуру академічної бібліотеки (рис. 1.1), а не запропонувати 

оновлений тип взаємодії між реципієнтами та бібліотекою загалом 

та всередині бібліотеки між відділами. А тим часом, доступ до оцифрованих 

зібрань науково-технічної бібліотеки закладу вищої освіти, тісно 

асимільованих з педагогічною діяльністю, і надалі підлягає застарілим 

правилам організації паперового документообігу та супроводжується 

накопиченням громіздкого програмного забезпечення. 

Ключові бібліотечні сервіси підтримуються розокремленими функціо-

нальними компонентами з неефективним дублюванням деяких стадій, 

причому низка традиційних послуг на сьогодні взагалі не комп’ютеризована. 

Наведені чинники переважно вводять в оману бібліотечних працівників 

та не сприяють впровадженню оптимального програмного забезпечення 

відповідно до потреб галузево орієнтованого закладу вищої освіти 

для подальшого розширення надаваних освітніх послуг, зокрема з широким 

застосуванням елементів інклюзії та розгортанням адаптивних медіаплатформ 

студентської наукової роботи. 
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1.4. Обумовлення компонентів модульної медіаплатформи науково-

технічної бібліотеки 

 

Виконаний аналіз наявного функціоналу автоматизації виробничих циклів 

академічних бібліотек (таб. 1.1, боковик) показав, що переважна більшість 

розповсюджених інформаційних бібліотечних систем не повною мірою 

забезпечує пізнавальну та науково-дослідну навчальну діяльність студента 

як ключового суб’єкта освітнього процесу й невід’ємного представника 

сучасного інформаційного суспільства. Поширені програмні комплекси 

управління бібліотеками у своєму розвитку не надто активно враховують 

технологічні тенденції останніх десятиліть у розгортанні новітніх медіа, 

структуруванні навчально-наукового контенту та поширенні мобільних 

пристроїв. А тим часом сучасний читач потребує необмеженого доступу 

до інформації, оперативного розширення переліку та номенклатури надаваних 

джерел і збільшення кількості форматів опрацьовуваних даних. 

Відтак, при розгортанні автоматизованих бібліотечних середовищ 

неналежна увага приділяється адаптації під специфіку конкретного закладу 

вищої освіти, у тому числі інклюзивної, не враховуються усі нюанси 

вироблення компетентностей майбутнього інженера, що стануть у нагоді при 

реалізації його професійних обов’язків [96]. Такий стан речей має місце через 

неузгодженість потоків даних у різних підрозділах навчального закладу [142] 

та практично повну їх відсутність між профільними установами [143], що не га-

рантує можливість забезпечити профілювання бібліотечного інформаційного 

контенту та цільову доставку на кінцевий термінал автентифікованого 

суб’єкта навчального процесу. Підтримка передових тенденцій у сучасній 

інформаційно-комунікаційній інфраструктурі та модернізація бібліотечних 

послуг зазвичай здійснюється завдяки участі в угодах про співпрацю [103] та 

державним програмам [106], що забезпечує для студентів та викладачів доступ 

до найважливіших наукових та міждисциплінарних баз даних.  
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Однак, гнучке та всебічне надання таких послуг вимагає у персоналу 

академічних бібліотек широких компетенцій, які охоплюють вміст освітньо-

професійних програм вищого навчального закладу [93, 174], оскільки будь-яка 

науково-технічна бібліотека характеризується надмірністю галузей знань, 

ресурсів та завдань, необхідних на бібліотечному (організаційному) рівні та 

на рівні конкретного вузла (працівника) [162]. Також, результати аналізу 

наявних досліджень [2, 87 130, 139 тощо] свідчать, що цільова автоматизація 

циклічних профільованих процесів [152] з обслуговування читачів підвищить 

ефективність експлуатації наявних бібліотечних зібрань і посилить взаємо-

зв’язки між використанням бібліотечних ресурсів та результатами навчання. 

У представленому дослідженні вводиться поняття розподіленої 

комп’ютеризованої інформаційної бібліотечної системи [128], адаптованої 

під специфіку віртуального академічного простору закладу вищої освіти 

та гнучко пов’язаної з особливостями знань, умінь, професійних якостей 

та компетенцій підготовлюваного фахівця, що необхідні для виконання 

соціально значущих системних завдань професійної діяльності у профільних 

для закладу галузях народного господарства згідно з потребами ринку праці. 

Відповідно до єдиного визначального задуму проектованої комп’ютери-

зованої інформаційної бібліотечної системи (рис. 1.2) передусім постала 

потреба уточнити об’єкти автоматизації, виявити у них спільні ознаки 

об’єднати близькі за виробничими циклами в уніфіковані підсистеми 

зі спільними сервісами та інструментарієм, розширити бібліотечні послуги 

та деталізувати потоки даних для побудованої структурної схеми типового 

комплексу управління академічною бібліотекою (рис. 1.1). Наприклад, 

бібліотечні стадії опрацювання інформаційних потоків такого високо-

технологічного відділу оцифрування видань на сьогодні не повною мірою авто-

матизовані [23]. Передусім замість простого планшетного сканера (зазвичай 

А4) цей відділ повинен бути устаткований спеціалізованим обладнанням 

для сканування книг в нaпiвpoзгopнутому стані з гнучким доступом 

до прикорінцевої області та автоматичним гортанням шпальт [20, 37].  
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Рис. 1.2. Типологічна діаграма комп’ютеризованої 

 інформаційної бібліотечної системи 

 

Сервісні програмні середовища такого комп’ютерно-інтегрованого 

комплексу для засканованого зображення провадять інтелектуальне 

вирівнювання трапеції, кадрування, власне розпізнавання [25]. Лише 

наприкінці цього виробничого циклу компетентний співробітник особисто 

здійснює контроль отриманого сконвертованого ресурсу [27] та адекватним 

інструментарієм свого електронного робочого кабінету [30] надсилає 

модератору стандартний корпоративний запит для реєстрації джерела 

в академічній базі даних [24, 37] та подальшого розташування отриманого 

файлу в базі знань [32]. Такий оцифрований ресурс підлягатиме гнучкому 

маркуванню та придатний до подальшої оперативної реалізації бібліотечних 

інклюзивних технологій [38, 45].  
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У відділі зберігання фондів особливо необхідне впровадження технічних 

пристроїв з віддаленим відстеженням обсягу та стану колекцій, в тому числі 

стародруків, у бібліотечному сховищі, а також локального кліматконтролю 

для комплексного оперативного моніторингу й адекватного інформування 

засобами академічної обчислювальної мережі з мінімальним втручанням 

персоналу. 

У секціях відділу комплектування результати цільового аналізу такої 

отриманої статистики зокрема поліпшать якість наповнення бібліотечних 

колекцій із врахуванням реальних потреб статистичного реципієнта бібліотеки 

та інтерактивним інформуванням про появу в обігу нових видань затребуваної 

раніше тематики. Також відомості про популярні джерела суттєво розширять 

діалогові засоби пошукової підсистеми бібліотеки та актуалізації бази даних 

у секції каталогізації, зокрема при генеруванні електронного систематичного 

каталогу із впорядкуванням посилань на наявні джерела за профільними 

галузями знань та освітніх програм навчального закладу з гнучким масивом 

гіперлінків відповідно до міжпредметних зв’язків.  

Послуги інформаційно-бібліографічного відділу з підготовки супровідного 

опису для оформлення списку джерел можна удосконалити та спростити 

впровадженням вебсервісу, який автоматизовано генеруватиме перелік 

вказаних публікацій згідно зі стилями оформлення APA, MLA, BSI тощо, 

оскільки відповідно до вимог видання вони можуть бути різними. Зокрема, 

відповідно до сучасних реалій такий сценарій виконання автоматизованих дій 

за ресурсами академічного репозитарію виконає оперативне опрацювання 

публікацій здобувача наукового ступеня та пропонованих рецензентів на 

предмет відповідності вимогам МОН і згенерує довідку встановленої форми. 

Належна автоматизація цього виробничого циклу бібліотечної діяльності 

вивільняє співробітників від клопіткої та повторюваної роботи з високою 

ймовірністю внесення помилок і дає змогу зосередитися на творчій 

компоненті посадових обов’язків. 
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Відтак, у відділі обслуговування користувачів комп’ютеризація 

інформаційної системи, на жаль, обмежена лише супроводом відповідних 

подій на порталі бібліотеки. На цьому етапі бібліотечних послуг варто було 

би окрім SEO впровадити вебсервіс ведення деталізованої профільованої 

статистики затребуваних ресурсів для експертного середовища прийняття 

рішень та автоматизованого підбору цільового контенту для авторизованого 

реципієнта академічної бази знань.  

Технології всеосяжного індустріального інтернету речей, об’єднуючи 

вебкамери, інтерактивні дошки, багатофункціональні мережеві пристрої, 

акустичні системи і решту спеціалізованих пристроїв та офісної техніки [62], 

в доповнення до моніторингу сховищ забезпечать автоматизацію медійного 

бібліотечного простору читальних залів та інших ситуативно підлашто-

вуваних аудиторій, сприяючи підвищенню продуктивності та ефективності 

надаваних послуг, зокрема приваблюючи читачів у приміщення бібліотеки 

для організації навчально-наукових та просвітницьких заходів.  

Відділ інформаційних технологій (рис. 1.1) у побудованій типологічній 

діаграмі комп’ютеризованого бібліотечного середовища (рис. 1.2) взагалі 

не потребуватиме окремої підсистеми: для користувачів цього профілю 

необхідно передбачити відповідні масиви тригерів у решті підсистем 

для доступу до розширеного функціоналу.  

Подальші дослідження дозволять спеціалізувати та розвинути 

компоненти побудованої типологічної моделі розподіленої комп’ю-

теризованої інформаційної бібліотечної системи (рис. 1.2) із врахуванням 

обумовлених припущень, прагматичних закономірностей та альтернативних 

напрямків її інтегрування у студентоцентрований академічний простір 

і застосувати прийняті положення при проектуванні функціональних модулів 

багатопрофільної інформаційної технології опрацювання бібліотечних 

ресурсів для підтримки та супроводу індивідуальної освітньої траєкторії 

кваліфікованих фахівців.  
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Висновки до першого розділу 

 

1. Обумовлено напрямки формування комунікаційних стратегій академічної 

науково-технічної бібліотеки з огляду на загальносвітові тенденції 

ослаблення просвітницького впливу бібліотечних установ  

2. Окреслено основні етапи розвитку наукової думки з популяризації 

бібліотечних послуг і показано недостатню повноту досліджень щодо 

особливостей компетентнісного профілювання бібліотечних ресурсів та 

інтеграції їх у студентоцентричний освітній процес. 

3. Розглянуто шляхи підвищення ефективності бібліотечних функціональних 

модулів та аспекти їхнього застосування в міждисциплінарних заходах 

активізації пізнавальної діяльності студентів з метою всебічного розвитку 

інформаційної грамотності та інтелектуального капіталу майбутніх 

фахівців.  

4. Складено структурну схему об’єктів автоматизації типової інформаційної 

бібліотечної системи і виявлено неефективне дублювання виробничих 

циклів, службової та організаційної документації. 

5. Сформульовано критерії дослідження та виконано системний аналіз 

методів проектування поширених середовищ управління бібліотекою, 

який показав відсутність суттєвого поступу щодо застосування сучасних 

інформаційних технологій у сфері цільового надання бібліотечних 

послуг. 

6. Побудовано типологічну діаграму комп’ютеризованої бібліотечної 

системи, яка дозволила уточнити функціонал та розширити взаємозв’язки 

академічного бібліотечного середовища з інформаційним простором 

закладу вищої освіти. 

7. Обґрунтовано необхідність проектування та обумовлено ключові 

компоненти модульної медіаплатформи науково-технічної бібліотеки. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬО ОРІЄНТОВАНИХ МОДУЛІВ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

2.1. Формалізація освітніх механізмів у соціальних медіасередовищах 

 

При організації освітнього процесу та наукової роботи з активним 

залученням інформаційних ресурсів академічної бібліотеки відбувається 

жвавий обмін ідеями, опрацювання навчального контенту серед студентсько-

викладацьких об’єднань різної категоризації. З розвитком технологій бібліотека 

стає не просто сховищем науково-прикладних видань, а повноцінним медійним 

центром з адміністрування професійно орієнтованих комунікацій. Відтак, 

якісна підготовка висококваліфікованих фахівців, зокрема в умовах 

реформування системи вищої освіти України, зумовлює зростання рівня 

і розширення діапазону бібліотечних послуг. Ускладнення сучасних 

інтерактивних мультимедійних видань, уточнення їх цільового призначення 

на сьогодні повинне стати стимулом до трансформації структури бібліотечного 

підрозділу, пошуку оптимальних функціональних компонентів інтегрування в 

інформаційний освітній простір та впровадження принципово нових алгоритмів 

співпраці між реципієнтами бібліотечних зібрань. 

Науково-освітній простір академічної бібліотеки покликаний надавати 

якісні інформаційні послуги в підготовці кваліфікованих фахівців. Соціальні 

відносини між суб’єктами навчального процесу доцільно впорядкувати 

із застосуванням уніфікованої онлайн-платформи із спільним, проте про-

фільованим доступом до прийнятих в навчальному закладі педагогічних засобів 

та суб’єктів освітнього процесу.  

Концепція соціальних медіа зосереджується передусім на обміні знаннями, 

надаючи розокремленим спільнотам комунікаційні засоби з оперативним 

доступом через персональні мобільні ґаджети. Типові механізми сучасних 

соціальних мереж дозволяють підтримувати професійне зацікавлення фахом 

з боку старших колег, випускників, потенційних працедавців та інших 
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ключових стейкхолдерів, коригувати напрями наукової роботи та приймати 

оптимальні рішення стосовно подальшого навчання, надають можливість участі 

у конструктивних дискусіях з кампусних питань та розвивати специфіку 

мережевої грамотності. 

Спроби виявлення педагогічного інструментарію у ландшафті соціальних  

мереж знайшли у дослідницьких працях різні форми відображення [127]. 

Однак, залишаються маловисвітленими проблеми реалізації інформаційного 

потенціалу бібліотеки з огляду на соціальні потреби розокремлених 

користувачів та механізми об’єднання реципієнтів у цільові чи ситуативні 

ієрархічні спільноти в межах централізованого цифрового простору 

освітнього закладу, особливо в сучасних непростих умовах вимушеного 

дистанційного навчання. 

Велика різноманітність сучасних соціальних мереж реалізує гнучкі 

можливості спілкування між користувачами, охоплюючи обмін складними 

мультимедійними об’єктами – зображеннями, треками, кліпами та іншими 

структурами даних, необхідними для успішного вивчення предметної області 

навчальної дисципліни [19, 21, 124]. Соціальні медіа забезпечують можливість 

створення груп (спільнот) для користувачів мережі, а також можливості групового 

модерованого обговорення питань, що стосуються тематики спільноти.  

Кількість користувачів соцмереж охоплює більшу частину дорослого населення 

планети і ця узагальнена аудиторія має стійку тенденцію до зростання та застосу-

вання ресурсу соціальних медіа здебільшого з корпоративною метою в маркетингових 

та іміджевих практиках [59, 77, 87, 102, 111, 133]. Зважаючи на потужний 

потенціал таких вебсервісів з підтримки узгодженої практичної діяльності суб’єктів 

академічного простору, у представленому дослідженні обумовлено критерії 

щодо форм і варіантів реалізації надаваного інформаційного супроводу навчаль-

ного процесу (таб. 2.1), які покладено в основу аналізу та вибору оптимальної 

соціальної мережі для розгортання крос-академічної медійної онлайн-платформи 

при адмініструванні взаємовідносин типових освітніх сутностей.  
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До комунікативних середовищ входять соціальні мережі, основним завданням 

яких є укладення зв’язків між користувачами, а також обмін файлами та медіа 

матеріалами для забезпечення потреб спілкування користувачів. Соціальні мережі 

для цієї категорії були обрані за показниками відвідуваності сайту та галузями 

використання комунікативних зв’язків. Наймасовіша світова соцмережа FACEBOOK 

надає широкий спектр функціоналу, що в більшості зосереджений саме на 

спілкуванні між користувачами мережі, але не передбачений інструментарій для 

роботи цільових академічних об’єднань студентів та викладачів. Також відсутні 

засоби для профільованого надсилання та збереження файлів користувачів, що 

критично потрібно для реалізації безпеки й захисту авторства роботи студента. 

Попри наявну відкриту API на жаль не можна здійснити інтеграцію цієї соціальної 

мережі у сучасні автоматизовані бібліотечні системи. Професійна соціальна мережа 

LINKEDIN широко застосовується для пошуку робочих контактів. Окрім недоліків, 

аналогічних до FACEBOOK, тут також не має функціоналу створення та роботи 

з групами реципієнтів системи. Тому використання LINKEDIN для організації діалогу 

між освітніми сутностями непридатне. 

Функціонал для профільованого надсилання та збереження файлів 

користувачів також не передбачений у популярній соцмережі на пострадянському 

просторі VKONTAKTE. Відтак, тут відсутня пріоритезація повідомлень для 

підвищення імовірності перегляду важливих повідомлень реципієнтом групи, 

немає підтримки структурованих файлів (електронного каталогу видань), що 

унеможливлює пошук матеріалів, необхідних для навчання. Зазначені недоліки, а 

також факт подальшого блокування мережі держави-агресора на території 

України робить недоцільним інтегрування цього сервісу в освітній простір. 

До категорії чати входять соціальні медіа, основним завданням яких є 

розповсюдження текстових повідомлень та різноманітних матеріалів для 

обміну контентом. При цьому мессенджер VIBER не забезпечує можливості 

залишати відкритих повідомлень на сторінці користувача, здійснювати 

пріоритезацію повідомлень; також при надсиланні файлів не відбувається 

синхронізація між клієнтами на комп’ютері та смартфоні.  
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Відтак, цей сервіс миттєвих повідомлень не має вебверсії, що теж обмежує 

мультиплатформове використання в освітньому середовищі. Один з найпо-

пулярніших мессенджерів у світі WHATSAPP окрім того не містить механізмів 

перевірки рівня унікальності файлу, що унеможливлює визначення авторності 

документу та ліцензійної приналежності. 

Соціальний мессенджер TELEGRAM надає можливість створювати спільноти 

для академічних груп. Також в TELEGRAM можна розгортати різноманітні 

автоматизовані бот-системи, які дозволяють значно розширити функціонал 

адміністрування спільнот. Однак ці автоматизовані боти є лише інтерфейсом 

підключення написаного бекенду до месcенджера. При цьому засоби побудови 

інтерфейсу є досить обмеженими, важко використовуваними та недостатньо касто-

мізовуваними під обумовлені потреби, висунуті до академічної соціальної мережі. 

Основним завданням категорії платформи ідей є поширення знань, 

тверджень в широкі маси шляхом публікації статей, дописів, а також обмін 

файлами та медіа матеріалами для забезпечення потреб спілкування користувачів. 

Мережа мікроблогів TWITTER, оптимальна для розсилання новинних повідомлень, 

не містить функціоналу створення спільнот користувачів: щоб здійснювати 

спілкування зі студентами академічної групи викладачу доведеться щоразу 

створювати новий акаунт, що не раціонально. Також TWITTER має відкритий API, 

однак він, як і BLOGGER та MEDIUM, не дозволяє здійснювати розсилку повідомлень 

до конкретних груп користувачів, надсилання файлів, що унеможливлює 

наприклад розгортання дистанційного курсу.  

Категорія репозиторії охоплює соціальні медіа, призначенням яких є 

забезпечення можливостей вивантаження, обробки та поширення медіаконтенту 

користувачами системи, а також обмін думками, поглядами стосовно 

опублікованих елементів медіаконтенту. Ця категорія охоплює найпопулярніші 

платформи для публікації фото, відео, оскільки це також найпоширеніша форма 

медіа-контенту. Відео-хостинг YOUTUBE входить в п’ятірку найбільш 

відвідуваних сайтів в Інтернеті.  
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Однак попри свою популярність він не забезпечує можливості цільового 

обміну файлами між користувачами, а отже відсутня можливість роботи 

з файлами, що унеможливлює створення інтерактивних відеолекцій, тобто 

лекцій, в середині яких буде можливо здійснювати посилання на конкретні 

підпункти в матеріалах бібліотечної системи, реалізовувати спілкування 

викладача та студентів під час заняття. Також відсутня підтримка інклюзивного 

інтерфейсу. Отже, виключне використання YOUTUBE як корпоративного 

соціального медіа для забезпечення бібліотечних послуг недоцільне. 

Хостинг INSTAGRAM нарівні з FACEBOOK на сьогодні є найбільшою 

соціальною мережею, якою користується понад сьомої частини населення 

планети. Однак попри це вебверсія медіаплатформи не надає функціоналу 

мобільних додатків iOS та Android. Також ця соціальна мережа не забезпечує 

можливостей створення груп за інтересами та механізми диференціювання 

для користувачів. 

Що стосується вітчизняних соціальних медіасередовищ, то мережа SOUL 

подібно до FACEBOOK забезпечує можливість спілкування користувачів між 

собою. До позитивних якостей можна віднести наявність легкого, швидкого 

вебінтерфесу побудованого на принципах реактивних SPA вебзастосунків, 

що в свою чергу дозволяє зменшити навантаження на канал спілкування 

в клієнт-серверній архітектурі з використанням REST API або ж GraphQL. 

Однак недоліками SOUL є те що вона не надає функціоналу, необхідного 

для інтеграції з освітнім простором, зокрема відкритого API. Крім того, тут, 

як і в багатьох розглянутих сервісах, не реалізовані можливості створення 

ієрархічних спільнот, що унеможливлює розбиття академічної групи 

на підпорядковані одиниці (бригади для лабораторних робіт, підгрупи 

для практичних занять тощо) і персоналізоване розсилання повідомлень 

для учасників цих одиниць. Також тут не реалізовано профільоване 

надсилання файлів, що не дасть реалізувати функції прихованого для інших 

учасників обміну матеріалів від студента до викладача в середині мережевої 

спільноти академічної групи. 
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Таким чином, виконані дослідження показали, що наявний функціонал 

(таб. 2.1, головка) розповсюджених соціальних мереж не повною мірою 

покриває необхідний перелік форм і варіантів інформаційного та 

організаційного забезпечення надаваних освітніх послуг (таб. 2.1, прографка). 

Також, жоден з поширених вебсервісів (табл. 1, боковик) не забезпечує 

можливості зв’язку між ключовими структурними підрозділами академічної 

бібліотеки з парсингом цифрових зібрань, не надає механізмів інтеграції 

в корпоративну базу даних закладу з доступом до адміністративних ресурсів та 

з причини відсутності гнучкого виділеного API принципово не може бути 

застосованою у якості проксуючої комунікативної платформи при реалізації 

комплексних соціальних потреб для суб’єктів педагогічного процесу. 

Загалом, проведений аналіз наявних джерел останнього десятиліття 

в доповнення до виконаних тематичних досліджень розповсюджених сервісів 

свідчить, що кожна публічна децентралізована соціальна платформа має свої 

обмеження в реалізації освітнього потенціалу, зосереджуючись на 

соціальних потребах розокремлених користувачів. Такі загальнодоступні 

медійні онлайн-середовища пропонують різний функціонал з поширеними чи 

ексклюзивними функціональними характеристиками і в сучасному світі 

високих технологій здебільшого використовуються для приватного 

спілкування чи популяризації ідей та бізнесу з приверненням уваги широкого 

спектру користувачів. 

Однак, жоден з розповсюджених вебсервісів [29, 34], будучи загалом 

слабо структурованими, не надає комплексного рішення для повноцінної 

організації та контекстного супроводу аудиторних занять, ієрархічного 

профільованого доступу до кафедральних конфіденційних фондів та фахово 

орієнтованих видань з активним залученням аналітичного потенціалу 

академічної бібліотеки, автоматизованого аналізу набутих компетентностей за 

результатами оперативного контролю знань і відповідного цільового та 

ситуативного інформування суб’єктів освітнього процесу.  
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Обґрунтовані умови та методи інтегрування бібліотечних зібрань 

у цифровий освітній простір показали необхідність проектування нових 

чи суттєвого вдосконалення інструментарію наявних соціальних медіа-

середовищ, які б забезпечили активне залучення аналітичного потенціалу 

академічних бібліотек.  

Розгортання такої педагогічно орієнтованої корпоративної мережі реалізує 

повномасштабне охоплення потоків даних основних департаментів закладу 

освіти та оперативно вирішуватиме неформалізовані задачі інформаційного 

супроводу освітнього процесу, зокрема, охоплюючи впровадження інтерактивних 

засобів підтримки самостійної роботи студента з оперативним доступом 

до профільованого контенту бібліотечних фондів [126]. Тому розроблення 

деталізованої моделі життєвого циклу сценаріїв освітнього процесу у кожній їх 

фазі з подальшою органічною інтеграцією її в академічний інформаційний 

простір та повноцінним охопленням освітніх послуг необхідне для ефективного 

розповсюдження контекстного методичного забезпечення, оперативного 

документообігу та вирішення питань оцінювання результатів діяльності 

персоналізованої сутності. 

 

 

2.2. Проектування кросакадемічної корпоративної мережі 

 

Для розгортання самодостатньої цільової корпоративної мережі 

з оптимальним використанням ресурсів академічного інформаційного простору 

передусім необхідно обумовити систему вимог для детермінування ефективних 

взаємостосунків між сутностями освітнього процесу. Розповсюдженість 

мобільних ґаджетів дозволяє оперативно використовувати їх для опрацювання 

інформаційних потоків реципієнтами, авторизованими в академічному 

просторі. В результаті авторизації такі реципієнти ідентифікуються як одна 

з академічних гіперсутностей: ВИКЛАДАЧ  або СТУДЕНТ. 



 

69 

Основний обмін даними в академічній комунікаційній платформі 

зосереджений навколо такої одиниці педагогічного процесу як навчальна 

дисципліна. Базовим критерієм організації корпоративної соціальної мережі 

в закладі вищої освіти є структурованість інформаційних потоків (таб. 2.1, 

головка). Автентифікованому користувачеві на кінцевому терміналі його 

профілю надається інструментарій для реалізації освітніх послуг (рис. 2.1). 

З використанням зв’я́зки ідентифікатора спільноти та ідентифікатора 

користувача сервер ініціює запит в базу повідомлень для отримання переліку 

повідомлень поточної спільноти. Відтак, автоматичне забезпечення авторності 

повідомлень з профілів користувацьких API виконує внутрішній механізм 

адресації, визначаючи ідентифікатори користувачів, які пов’язані з отриманими 

повідомленнями. 

 

Рис. 2.1. Каскадна модель життєвих циклів типових сценаріїв освітнього процесу 

 

Компонент база спільнот містить перелік угрупувань, пов’язаних 

з учасником крос-академічної медійної онлайн-платформи. Засобами наявного 

інструментарію учасник поточної спільноти виявляє сповіщення про 

повідомлення з інших спільнот. База студентів та база викладачів містять 

учасників усіх фіксованих спільнот, зокрема дисциплінних, ідентифікованих 

за ролями у сценарії освітнього процесу відповідно до обумовлених 

гіперсутностей.  
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Основні інформаційні потоки циркулюють освітньому API як виділеному 

кластері академічного кіберпростору. Правила структурування навчальних 

одиниць по темах зібрані у компоненті навчальний план. Ситуативне 

повідомлення щодо інформування про контент найближчого заняття 

для сутностей класу СТУДЕНТ поточної дисциплінної спільноти автоматично 

доставить сукупність посилань на відповідну тему з файлів бібліотечних 

колекцій чи конфіденційних кафедральних фондів. Вибрані фрагменти 

структурованого методичного забезпечення відображаються на кінцевому 

терміналі користувача. Також профіль викладача конкретної форми освітнього 

процесу, збережений у базі викладачів, автоматично розсилає повідомлення 

безпосередньо з завданнями та послідовністю їх виконання. 

Програмним рушієм ситуативної розсилки у переважній більшості 

академічних спільнот є компонент розклад занять [62]. Він містить перелік 

занять як форм освітнього процесу з прив’язкою до дати та часу їхньої 

реалізації відповідно до регламенту занять, прийнятого у закладі вищої освіти. 

В разі виникнення потреби заміни викладача чи приміщення аудиторії 

описаний механізм аналізу ситуації  генерує відповідне сповіщення, 

яке механізм адресації успішно доставляє до цільових профілів. 

Як зазначалося, при виконанні завдання з конкретної теми у профілі 

студента передбачено інструментарій отримання додаткової інформації 

від викладача відповідної форми освітнього процесу. В такому разі з компонента 

бази повідомлень надходить цільове повідомлення профілю бази викладачів, 

ідентифікованому у базі спільнот. Для розширеної міждисциплінарної 

консультації передбачено інструментарій забезпечення масового обговорення 

проблеми з залученням інших викладачів поточної спільноти, а також 

викладачів суміжних спеціалізацій. 

Також описана можливість ділового спілкування всередині підспільнот, 

виокремлених у фіксованій спільноті, дозволяє конструктивно з максимальною 

ефективністю провести дослідження окремого лабораторного стенду. 

При цьому в базі студентів ототожнюються учасники підспільноти 

з використанням зв’я́зки ідентифікатора спільноти та ідентифікатора 

користувача, ініційованої мережевим сервером.  
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Після виконання реперної точки навчального навантаження поточної 

дисципліни підготовлені студентами звіти тимчасово розташовуються в ака-

демічному сховищі, представленому компонентом стільниця, з одночасним 

автоматичним цільовим інформуванням відповідного викладача лабораторного 

чи практичного заняття. У випадку успішного захисту звіту у компонент 

оцінювання, контрольований кластером студентського API, від викладача 

надходить накопичувальний бал як вага виконаного завдання, передбачена 

навчальним планом. Одночасно підготовлені матеріали автоматично 

переміщуються зі стільниці у компонент архів  цього ж кластера (рис. 2.1). 

Підготовлювані студентами роботи, які вимагають активної творчої 

діяльності та виявлення техніко-технологічних умінь і навичок, самостійного 

розширення наукового світогляду, а також масштабні курсові проекти 

потребують детальнішої перевірки та оцінювання. Після проходження усіх 

стадій, доповідей та захистів верифікована робота переміщується у постійне 

сховище, представлене компонентом репозитарій і долучається до ака-

демічної бази знань у кластері файлової API. Необхідно зазначити, що як 

і бібліотечні колекції та методичне забезпечення з конфіденційних 

кафедральних фондів, вміст репозитарію структурований для подальної 

індексації, парсингу та зручного опрацювання реципієнтами академічної 

комунікаційної платформи, примножуючи фаховий інтелектуальний капітал 

закладу вищої освіти. 

Таким чином, спроектована крос-академічна медійна онлайн-платформа 

як корпоративна соціальна мережа, органічно інтегрована в академічний 

інформаційний простір, придатна для охоплення та аналізу потоків даних 

основних департаментів закладу освіти й оперативно вирішує неформалізовані 

задачі інформаційного супроводу освітнього процесу. Виділені класи сутностей 

академічного простору стали визначальними при створенні ієрархії ключових 

профілів комунікативного майданчика та задали структуру і механізми 

взаємодії персоналізованого інструментарію. 
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Концепція циркулювання у кіберпросторі не  громіздких файлів 

педагогічного контенту, а лише повідомлень з посиланнями на відповідні 

фрагменти методичного забезпечення з бібліотечних колекцій та кафедральних 

фондів чи результати фахово-наукової творчості з репозитарію, значно зменшить 

навантаження на обчислювальні ресурси академічних серверів та реалізує 

однозначний цільовий доступ до об’ємних масивів структурованих даних.  

Побудована каскадна модель функціонування уніфікованої академічної 

комунікативної платформи підтримує автоматизований документообіг з охопленням 

типових сценаріїв та форм навчального процесу, прийнятих у закладі вищої 

освіти, оптимально використовуючи ресурси освітнього інформаційного 

простору. Подальше уточнення та розширення профільованого вебінстру-

ментарію, зосередженого на кінцевому терміналі, дозволить прискорити 

першочергові етапи адміністративної діяльності при плануванні освітньо-

виховних заходів для слухачів аудиторної форми навчання, а для дистанційної 

форми організації освітнього процесу спростить цільове доставлення 

навчальної документації. 

 

 

2.3. Проектування кінцевого вебтерміналу для інтерактивного 

профілювання навчально-методичного медіаконтенту 

 

У переважній більшості розповсюджених автоматизованих бібліотечних 

систем не приділяється належна увага розвитку такого важливого компонента 

як кінцевий термінал перегляду профільованого контенту (таб. 1.1), що не дає 

змоги повною мірою реалізувати навчальну, науково-дослідну й пізнавальну 

діяльність студента як представника сучасного інформаційного суспільства та клю-

чового суб’єкта освітнього процесу (зокрема інклюзивного). Тому для проектованої 

інформаційної технології розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів постала 

потреба розроблення засобів інтерактивного доступу до актуального навчально-

методичного контенту, які б коректно об’єднали зазначені чинники. 
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Основним засобом комунікації автентифікованих користувачів з інфор-

маційними потоками крос-академічної медіаплатформи у переважній більшості 

сценаріїв освітнього процесу, а особливо з бібліотечними колекціями, 

є кінцевий вебтермінал [11, 35, 128] для оперативного відображення профільованих 

і, за потребою, адаптованих [45] електронних освітніх ресурсів. 

Зокрема, в інструментарії розподіленого доступу до навчально-методичних 

матеріалів (рис. 2.2) розроблюваної комп’ютеризованої інформаційної бібліотечної 

системи вирішено проблему невиданих кафедральних фондів, проміжний варіант 

яких, однак, використовується в освітніх програмах кафедри як оперативне й уточню-

ване впродовж семестру методичне забезпечення дисциплін, передбачених 

навчальним планом з конкретної спеціальності. Доступ до цих електронних 

ресурсів має обмежена категорія студентів – лише певного напряму навчання [62, 

144]; також ці медіадані не можуть бути збережені в комп’ютерній пам’яті 

користувацьких пристроїв чи відтворені іншим чином до офіційного опублікування 

остаточної версії видання, проте для них передбачена можливість інтерактивного 

обговорення, коментування, маркування помилок у зворотному зв’язку з автором. 
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Рис. 2.2. Інтелект-мапа розподіленого доступу до навчально-методичних матеріалів 

 

Таким чином, оригінальною особливістю проектованого переглядача є те, 

що механізм відображення збереженого на сервері контенту реалізовано шляхом 

генерування бінарного єдиного неперервного об’єкта обмеженого діапазону 



 

74 

сторінок та завантаження в режимі реального часу у вигляді зображення 

на канву екранної форми кінцевого терміналу клієнтської частини системи 

[128] з долученням за потреби атрибуту конфіденційності, забезпечуючи 

недоступність даних та захищеність електронного видання від копіювання [124].  

Реалізація описаної методики розподіленого доступу до навчально-

методичних електронних видань у вигляді проміжного масиву двійкових даних 

поруч з суттєвим зменшенням мережевого трафіку також повною мірою 

забезпечує сервісну процедуру автоматизованого пошуку по інформаційному 

наповненню видання за скеруванням контекстного запиту безпосередньо у базу 

знань [26]. Відтак, здійснюється індикація виявленого контексту вживання 

ключової фрази в тексті публікації шляхом інтерактивної регенерації канви 

переглядача на відміну від традиційного повнотекстового надання електронного 

ресурсу на кінцевий термінал інформаційної системи [71, 81, 121]. 

Ще однією сервісною функцією є можливість створення особистих 

приміток при опрацюванні видання у поточному профілі кінцевого 

користувача. Примітка прив’язується до розташування контексту в тілі 

публікації й таким чином не залежить від екранної сторінки та роздільної 

здатності терміналу, заданого кеглю та масштабу перегляду. Зберігаючись 

в електронному читацькому квитку в ієрархії каталогу опрацьованих 

публікацій, масив приміток, як і позиція місцезнаходження у виданні під час 

останнього сеансу роботи, доступний для автентифікованого користувача 

з будь-якого мережевого пристрою. Тут же у віртуальному каталозі студент має 

змогу укладати особисті конспекти з предметної області навчальних 

дисциплін, зведених в індивідуальному плані студента [6, 18, 62]. 

Зручність адаптації та оптимізації користувацького інтерфейсу забезпечує 

низка передбачених режимів переглядача, зокрема зміна рівня прозорості 

елементів, налаштування палітри кольорів шрифту та фону. Вибір режиму 

день/ніч, режиму високої контрастності й фільтрації коригують індивідуальні 

колірні параметри [11, 30], що полегшує перцепцію зображення з екранної 

канви кінцевого терміналу відповідно до якості освітленості приміщення, 
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а також поліпшує вигляд контенту для реципієнтів з особливими потребами, що 

страждають легкими формами дальтонізму. Розгортання робочої області 

на весь екран надає змогу збільшити корисну площу екранної сторінки [58, 

128], прибравши елементи керування оглядача, такі як заголовковий 

чи статусний рядок, командні кнопки та смуга прогресу аудіоплеєра, 

перемикачі попередньої та наступної сторінки, перемикачі переходу 

на конкретну сторінку за її колонцифрою. Налаштування таймера для автома-

тичного гортання контенту та діалог призначення жестів передбачено для тих 

користувачів, хто не може використовувати традиційні засоби маніпулювання 

екранними компонентами. 

Для комфортного бібліографічного опрацювання наданого контенту 

та інтуїтивної навігації у розроблюваному переглядачеві передбачено 

динамічно реалізовуваний апарат видання з повною підтримкою розмітки 

перехресних посилань, що також дозволяє структурувати навчальний посібник 

для розподілення й поліпшення сприйняття інформації у великих за об’ємом 

публікаціях. Навігаційні компоненти гіперпереходу у вебсхемі порталу зокрема 

забезпечують завантаження середовища програмного модуля контролю знань 

з підібраним пакетом формалізованих завдань [21, 63, 143] до вмісту поточного 

розділу опрацьовуваного медійного методичного ресурсу [124, 128]. В разі 

проблемного проходження контрольного заходу відповідно до результатів 

тестування за наданими комп’ютеризованим навчальним середовищем іденти-

фікаторами пов’язаних тем теоретичних відомостей [62, 142] проектована 

бібліотечна медіасистема автоматично змоделює оперативний конспект 

з наявного проіндексованого контенту – основного і допоміжного [61]. Вміст 

цього персоніфікованого конспекту відповідатиме обсягу відсутніх компетенцій 

і буде доступний в елементах керування оглядача графічного інтерфейсу 

кінцевого терміналу з вікна обумовленого раніше віртуального читацького 

квитка студента в каталоговій ієрархії особистих конспектів. Крім наведених 

технологічних рішень для реципієнтів з порушеннями колірного зору та опорно-

рухового апарату описуваний термінал надає розширений функціонал 
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інтерактивного опрацювання цифрових ресурсів методичної навчальної документації 

з метою адаптації освітньої програми та віртуального академічного простору 

до потреб інших категорій студентів з особливими вимогами, які відрізняються 

своїми навчальними можливостями. 

Так, впровадження особистісно орієнтованих методів навчання [64] 

забезпечується у проекті шляхом перетворення текстового масиву та нетекстових 

об’єктів видань оцифрованих фондів в інші форми контенту з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності кінцевого 

користувача [23, 35]. Однією з таких форм є аудіопотік, згенерований в режимі 

реального часу інтегрованими програмними надбудовами синтезу мовлення 

з використанням алгоритму акустичних і лінгвістичних обмежень [28, 113] 

та застосуванням правил словотворення термінології профільної галузі. 

Ще одним рішенням для реципієнтів з обмеженими можливостями зору 

та слуху є конвертування файлів інформаційного забезпечення навчальної 

дисципліни з універсального кодового простору у двійкову восьмирозрядну 

структуру даних для подальшого представлення у вигляді рельєфно-крапкового 

тактильного шрифту [38, 57, 84]. 

Виведення перетвореної форми контенту у проектованому вебтерміналі 

відбувається через вбудовані програмні інтерфейси на відповідні пристрої 

[125], зокрема оригінальну портативну модель електромеханічного тактильного 

дисплею для відтворення брайлівський символів [70, 128], який забезпечує 

зручну роботу з текстом і повноцінне використання описаного функціоналу 

переглядача – здійснення пошуку, створення приміток, ведення особистого 

конспекту, коментування та участь в обговореннях. 

Особливу увагу при проектуванні модульної технології розподіленого 

доступу до навчально-методичних матеріалів приділено стратифікації профілів 

реципієнтів [24, 41, 141] відповідно до обумовлених гіперсутностей автенти-

фікованого кінцевого користувача у корпоративній медіаплатформі віртуального 

освітнього простору (рис. 2.3, а) при автоматичному опрацюванні адаптивного 

контенту академічної бази знань. 
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Рис. 2.3. Інформаційна модель автоматичного опрацювання адаптивного контенту 

 

Саме параметри профілювання визначають перелік освітніх послуг 

впроваджуваної комп’ютеризованої інформаційної бібліотечної системи, тісно 

інтегрованої в освітній простір. Методична розробка викладача у вигляді 

електронної публікації одного з розповсюджених форматів розташовується 

у кафедральному фонді навчальної документації. Зона відповідальності 

ієрархічного профілю автора (викладача, керівника чи адміністратора) надає 

йому право долучити посилання на публікацію з адекватними атрибутами 

у структурі навчального плану для відповідних дисциплін, визначених 

таблицею академічного навантаження у базі даних викладача, локалізованій 

за його обліковим записом. В разі офіційного реєстрації авторського твору 

після редакційно-видавничого опрацювання друковані примірники у вигляді 

матеріальних об’єктів надходять до фондів наукової бібліотеки закладу, 

а електронна копія у вигляді медіаресурсу розташовується у базі знань 

на серверній стороні комп’ютеризованої інформаційної бібліотечної системи 

(рис. 2.3, б) і в подальшому придатна для поширення між реципієнтами 

бібліотечних зібрань установи та читачами дружніх публічних інституцій [1, 35]. 
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Доступ до цього медіаресурсу чи його конфіденційного попередника – 

електронної публікації в кафедральному архіві – забезпечено за запитом 

ідентифікованого у студентській базі даних користувача через робочий кабінет 

його читацького квитка. Відтак, ініціалізований у базі знань контент 

фрагментарно перетворюється в бінарний масив і відображається на клієнтській 

стороні у переглядачі бібліотечної системи (рис. 2.3, в). 

Таким чином, розроблений клієнт-серверний модуль розподіленого доступу 

до навчально-методичних матеріалів у закладах вищої освіти є основним 

засобом комунікації реципієнтів з академічними медіаресурсами у проектованиій 

інформаційній технології автоматизації сервіс-орієнтованих систем оперативного 

опрацювання бібліотечних ресурсів. Кросплатформовий вебтермінал перегляду 

цільового контенту, гнучко взаємодіючи з віртуальним академічним середо-

вищем,,  реалізує оперативне розповсюдження авторських електронних видань 

та зручне їх опрацювання у профільованому робочому кабінеті кінцевого 

користувача. Динамічна адаптація методичного контенту під потреби студентів 

з обмеженими можливостями здоров’я забезпечує введення їх до загально-

освітнього соціуму, що сприяє подоланню потенційних бар’єрів в навчанні, 

вдосконаленню студентоцентричної інфраструктури закладу, розширенню 

спектру надаваних бібліотечних послуг з інклюзивною орієнтацією, організації 

інформаційного супроводу і рівного доступу до якісної освіти. 

 

 

2.4. Проектування багатокористувацької медіаплатформи 

супроводу навчально-наукових досліджень 

 

Застосування розробленого профільованого вебтерміналу надає функціонал 

автентифікації реципієнта єдиного уніфікованого академічного простору 

та забезпечує мережевий доступ до ресурсів наукової бібліотеки як до ключової 

організаційної одиниці навчального закладу, тісно асимільованої з освітньою 

діяльністю [128]. На наступному етапі досліджень приділено увагу розвитку 
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інформаційно-комунікаційних засобів бібліотечного медіапростору з врахуванням 

вимог сучасної вищої освіти та розвитком тенденцій автоматизації опрацювання 

профільного змістового контенту в рамках наукової роботи студентів [126]. 

При проектуванні інтерактивної багатокористувацької медіаплатформи організації 

наукової творчості передусім необхідно зосередитися на подальшій страти-

фікації обумовлених первинних гіперсутностей освітнього простору [41, 142] 

та уточненні й розширенні їхніх зон відповідальності відповідно до профілів 

кінцевих користувачів. Серед усієї сукупності суб’єктів/об’єктів академічного 

процесу були виділені ключові сутності, що дозволило визначити встановлені 

між ними взаємовідношення (рис. 2.4).  

 

a) 

 

 

b) 

 

 

Рис. 2.4. ER-модель варіантів організації бібліотечного творчого простору 

 

Відтак, після локалізації об’єктів бібліотечної справи, так чи інакше 

використовуваних в реалізації дослідницьких робіт, було прийняте 

принципове рішення змінити класичну комунікаційну парадигму отримання 

бібліотечних послуг «один до багатьох» на гнучкішу альтернативну модель 

з розподіленими зв’язками потужністю «багато до багатьох». Модель даних 

«один до багатьох» при організації пізнавальної діяльності у медійному 

просторі наукової бібліотеки передбачає доступ у момент часу до множини 

обраних медійних одиниць лише одного студента як суб’єкта конкретного 

наукового проекту (рис. 2.4, a). 
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Тим часом як «багато до багатьох» реалізуватиме схему перехресних 

розподілених зв’язків, коли суб’єктам одного проекту одночасно доступна уся 

кількість ініційованих медійних одиниць, а також і самі суб’єкти як сутності 

бібліотечного креативного простору (рис. 2.4, б). Таким чином, створюються 

усі умови для командної роботи суб’єктів над поставленими цілями зі спільним 

використанням наявних засобів, якими є електронні медіасервіси академічної 

бібліотеки. Необхідно зазначити, що серед цих медійних засобів особливо 

вирізняються конфіденційні фонди, доступні лише суб’єктам, авторизованим 

в академічній комп’ютеризованій системі [70].  

Крім самого доступу до бази знань авторизований користувач отримує 

також динамічно реалізовуваний навігаційний апарат з повною підтримкою 

розмітки перехресних посилань, що зокрема дозволяє структурувати сутність 

«медіаресурс» для розподілення й поліпшення сприйняття великих масивів 

інформації з кафедральних фондів та бази знань наукової бібліотеки, гнучко 

профільованої з огляду на освітній напрям студента і поточну навчальну 

дисципліну. Маючи необхідні ресурси, суб’єкти академічного процесу спроможні 

об’єднати свої компетентності у командній роботі (рис. 2.5), що підвищить 

ефективність вирішення основних завдань навчально-наукового проекту [136, 159]. 
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Рис. 2.5. Інфологічна модель медіаплатформи командної творчості 
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Ієрархія суб’єктів у проектованій медіаплатформі командної творчості має 

спрощену структуру з практично рівними можливостями, однак тут виділяється 

сутність ініціатора, який започаткував проект, поширивши у хмарі ідей базову ідею 

та сформулювавши компетентності, що автоматизує однозначну ідентифікацію 

потенційних виконавців проекту серед усієї сукупності кінцевих користувачів 

комп’ютеризованої освітньої системи, авторизованих в корпоративній мережі. 

Після формалізації творчої ідеї проекту у розгорнутому творчому просторі 

відбувається колективне виділення етапів для досягнення поставленої мети – 

створення проекту. Для кожного етапу формалізується завдання, визначаються 

вхідні дані для його виконання та окреслюється бажаний етапний результат. 

Таким чином, результат відпрацювання поточного етапу безпосередньо 

використовується як вхідні дані для виконання наступного етапу в разі 

лінійного таймлайну, або очікує на завершення інших етапів при розгалуженій 

структурі, формуючи на цей раз узагальнені вхідні дані. Причому, на відміну 

від статичних прецедентів (компетентності та медіаресурси) описані прецеденти 

[126] є динамічно створюваними на кожному етапі (рис. 2.5). 

Отже, на противагу розповсюдженим засобам класичної організації 

пізнавальної діяльності (рис. 2.4, а) з неефективним дублюванням виконуваних 

сервісів, обмеженими можливостями морфологічного опрацювання методичних 

матеріалів та подекуди накопиченням громіздкого програмного забезпечення 

розроблена інфологічна модель медіаплатформи командної творчості забезпечує 

адекватні умови для командної роботи суб’єктів над поставленими цілями 

зі спільним використанням наявних засобів, будучи тісно інтегрованою 

в освітні та бібліотечні процеси. 

Підготовлені в результаті такої командної творчості проекти, а також інші 

професійно орієнтовані матеріальні ресурси, отримані в процесі виконання 

навчальних вправ, курсового проектування, проходження виробничої практики, 

участі у студентських конкурсах з фахової майстерності тощо можуть 

представляти певний пізнавальний інтерес не лише для виконавців наукової 

роботи та їх наукових керівників. 
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Для оприлюднення результатів студентської професійної творчості, 

які накопичені на кафедрі у вигляді матеріальних артефактів тієї чи іншої 

освітньої цінності, запропоновано ввести у систему управління академічною 

бібліотекою [27, 32, 35, 44, 143] спеціалізований модуль з відповідним розділом 

на інформаційному порталі бібліотеки (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Концептуальна бібліотечна модель демонстрування фахових досягнень 

 

Природне бажання автора отримати визнання своєї діяльності та побачити 

можливості застосування результатів спонукатиме до пошуку нових рішень 

у демонстрації фахових компетентностей та пропозиції цих результатів 

на академічній вітрині фахових здобутків. Крім загального інтересу до досягнень 

колег така професійна творчість сприятиме просуванню спеціальності в межах 

навчального закладу. А оптимально підібраний асортимент вебвітрини фахових 

досягнень як ексклюзивний мережевий продукт академічної бібліотеки загалом 

рекламуватиме заклад в освітньому інформаційному просторі, приваблюючи 

потенційних працедавців та абітурієнтів, бажаючих здобути представлені 

компетентності. 
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Працівникам бібліотеки залишається зосередити свою діяльність 

на виявленні шляхів для оптимальної взаємодії між наявними бібліотечними 

ресурсами та засобами втілення студентської професійної творчості. 

Мотиваційне бажання оприлюднити та вміння подати результати своєї 

академічної діяльності повинні розвиватись через доступний та гнучкий 

інструментарій супровідних рішень. Наприклад, доцільно ввести зворотний 

зв’язок з автором та відкрите обговорення представленого об’єкта, долучення 

авторського огляду та рецензій потенційних оцінювачів з використанням 

наявних бібліотечних зібрань. В разі особливого зацікавлення автор може 

записати кліп з технологічним процесом виготовлення виробу, або й провести 

майстер-клас із вдосконалення практичної майстерності реципієнтів. Представ-

лений доробок, будучи окремим результатом професійної творчості, сам 

представляє освітній інтерес. Таким чином налагоджується соціальна комунікація 

представників різних сфер професійної діяльності. Відтак, для майбутніх фахівців 

професійно важливими стають визначення комплексних фахових пріоритетів, 

мобільність в оволодінні новими технологіями, здатність оперативно приймати 

оптимальні інженерні рішення у змінюваному середовищі, бажання підвищувати 

професійні компетенції, застосовуючи міжпредметні зв’язки.  

Особливу увагу при цьому привертає каталогізація та сортування пред-

ставлених зразків студентської професійної творчості, яка повинна здійснюватися 

з високим рівнем деталізації, щоб забезпечити можливість належної фіксації 

авторського внеску та подальшого відображення його у супровідних відомостях 

до демонстрованого виробу. Крім такого опису виробу і ключових слів до облі-

кової форми одиниці творчої діяльності заноситься також посилання на рецензії 

та супровідні кліпи з її виготовленням, які у свою чергу зберігаються в репозитарії 

закладу, розширюючи таким чином фахово орієнтовані бібліотечні колекції 

відкритого доступу. Отже, для інтеграції проектованих сервіс-орієнтованих 

модулів розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів в академічний 

інформаційний простір постає потреба розроблення адекватного аналітичного 

апарату адміністрування комунікаційних протоколів освітньо орієнтованої мережі. 
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Висновки до другого розділу 

 

1 Проаналізовано прикладні можливості та освітньо орієнтований 

інструментарій сучасних соціальних мереж з огляду на обумовлену 

спеціалізацію та критерії розгортання крос-академічної онлайн-платформи 

з розподіленим доступом до бібліотечних колекцій.  

2 Обґрунтовано затребуваність оригінальної корпоративної соціальної мережі 

з механізмами впровадження в академічне інформаційне середовище 

та задіюванням адміністративних ресурсів науково-технічної бібліотеки для 

повноцінного охоплення надаваних освітніх послуг. 

3 Вперше запропоновано оригінальні чинники організації освітньої 

комунікаційної платформи, для чого було структурувано наявні інформа-

ційні потоки та адаптовано їх для потреб ключових академічних 

гіперсутностей.  

4 Побудовано каскадну модель життєвих циклів типових сценаріїв освітнього 

процесу, яка охоплює та аналізує потоки даних основних департаментів 

закладу освіти та у кожній циклічній фазі вирішує окрему задачу організації 

академічного процесу чи його інформаційного супроводу бібліотечним 

медіаконтентом. 

5 Укладено інтелект-мапу розподіленого доступу до навчально-методичних 

матеріалів та здійснено класифікацію уточнених засобів комунікації 

автентифікованих учасників ієрархічних академічних спільнот з оцифро-

ваними навчально-методичними матеріалами. 

6 Побудовано інформаційну модель автоматичного опрацювання адаптивного 

освітнього контенту включно з офіційно невиданим, однак оперативно 

доповнюваним та уточнюваним методичним забезпеченням навчальних 

дисциплін кафедри, оригінальним механізмом захисту електронного 

видання від копіювання та реалізацією бібліотечних інклюзивних 

технологій. 
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7 Розширено комунікаційну парадигму з розподіленими зв’язками «багато 

до багатьох» і для сутностей корпоративної мережі реалізовано схему 

довільного одночасного доступу до множини ініційованих медійних 

одиниць як об’єктів, а також до інших суб’єктів — учасників наукової 

команди.  

8 Побудовано інфологічну модель медіаплатформи командної творчості, тісно 

інтегровану в освітні та бібліотечні процеси, створюючи широкі умови 

супроводу навчально-наукових досліджень зі спільним використанням 

наявних засобів, якими є електронні медіасервіси академічної бібліотеки.  

9 Побудовано багаторівневу концептуальну модель демонстрування фахових 

досягнень, яка дала змогу впорядкувати функціональні зв’язки між 

основними освітніми департаментами та визначити параметри програмних 

шлюзів для оптимізації структури персоналізованих інформаційних потоків 

академічного простору. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО АПАРАТУ ВИКОНАННЯ 

ЗАВДАНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ В БІБЛІОТЕЧНІЙ СИСТЕМІ 

 

3.1. Структурування та персоналізація інформаційних потоків 

в академічній корпоративній мережі 

 

Для розгортання академічної корпоративної мережі, інтегрованої в освітній 

інформаційного простір було визначено базові гіперсутності автентифікованих 

користувачів та ключові категорії інформаційних потоків: освітній контент, 

навчальна документацію та інструкцій до виконання чи уточнень. Так, 

гіперсутність викладача (T) при роздаванні освітнього контенту Cn надає 

посилання на бібліотечні зібрання Lib чи кафедральні фонди FF, попередньо 

проіндексовані в академічній базі знань [70] та промарковані для відповідної 

дисципліни і конкретної форми навчального процесу. Отримавши у своєму 

профілі корпоративної соціальної мережі зазначені посилання, що становлять 

змістовну частину навчально-методичного забезпечення [124], гіперсутність 

студента (S) як слухач навчальної дисципліни може оглядати персонально 

відібраний цільовий контент, який автоматично відображається на кінцевому 

терміналі академічного освітнього простору. Підготовлений студентом освітній 

контент  ScP у вигляді наукової творчості, курсового та дипломного 

проектування тощо, попередньо пройшовши перевірку на вміст плагіату, 

розташовується на закриту академічну стільницю (рис. 2.1), посилання з якої 

надходить викладачеві (3.1): 

Cn={T {Lib, FF}, S {ScP}}    (3.1).  

Після аналізу виконаної роботи викладач приймає рішення з оцінювання 

авторського внеску і надає дозвіл долучення її до академічного репозитарію 

студентських робіт, або відправляє повідомлення про доопрацювання. В такому 

разі за отриманим повідомленням студент автоматично переходить до своєї 

пояснювальної записки в персоналізовану зону академічній стільниці 

з правками та зауваженнями викладача для її подальшого опрацювання. 
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Накопичувальний бал, отриманий за виконання наукової роботи, поточної 

активності, контрольного заходу тощо відповідно до рейтингового розподілу 

балів, прийнятого у закладі вищої освіти, заноситься до таблиці студентського 

рейтингу в академічній базі даних [142] і відображається в журналі обліку 

успішності PrR як факт фіксації виконання реперної точки навчального 

навантаження поточної дисципліни. Крім цього журналу атестації, 

до навчальної документації LDoc, надаваної викладачем, належать відомості 

PrSh як зведені покази про підсумкову успішність. Про внесені зміни у ці 

документи суворої звітності, а також і в індивідуальний навчальний план 

студента корпоративна мережа розсилає повідомлення у відповідні причетні 

профілі [127]. З боку студента до навчальної документації належать 

різноманітні звіти про виконання одиниці навантаження StR за прийнятим у 

закладі шаблоном (3.2): 

LDoc={T {PrR, PrSh}, S {StR}}    (3.2).  

Інформаційні потоки з категорії інструкцій Inst надаються в соціальну 

мережу викладачем безпосередньо текстовими масивами у вигляді вказівок 

до виконання навчальних вправ Ts та цільової консультації Adv у режимі чату, 

де студент піднімає конструктивні запитання Qs, відчуваючи труднощі 

при самостійному вирішенні завдань. Також у чаті між студентами реалізується 

ділове спілкування Is, як між учасниками однієї спільноти (3.3): 

Inst={T {Ts, Adv}, S {Qs, Is }}      (3.3).  

Таким чином, проектована академічна соціальна мережа надає 

інструментарій для надсилання цільових структурованих повідомлень, 

які автоматично відображаються у профілі конкретного кінцевого користувача 

у вигляді посилань на відповідний контент, зміну накопичувального балу, 

закриття навчальної відомості. Оригінальний механізм адресації академічного 

профілю проводить маршрутизацію повідомлень та цільову доставку 

їх до сутностей освітнього процесу, зосереджених навколо навчальної 

дисципліни (рис. 2.1). 
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Залежно від навчального плану, розкладу, регламенту й інших академічних 

організаційних чинників відповідні профілі автоматично отримують оповіщення 

про перенесення/відміну/заміну заняття, нагадування про контрольні заходи. 

Студенти сумнівної успішності в разі наявності академічної заборгованості 

отримують конфіденційні оголошення про перездачу навчальних одиниць: 

викладач лише визначає дату, а механізм маршрутизації за даними таблиці 

студентського рейтингу, наданими аналітичним апаратом академічного 

простору, визначає кінцевого абонента. Інші учасники соціальної мережі такого 

оголошення не побачать. 

Іншим оригінальним критерієм організації проектованої корпоративної 

соціальної мережі в закладі вищої освіти є можливість гнучкого розподілу 

наявних студентів за цільовими спільнотами: академічними групами, 

товариствами за інтересами, студентськими братствами, творчими командами, 

covey за погашенням академічної заборгованості і т.п. На відміну 

від розповсюджених комерційних соціальних мереж академічна соціальна 

мережа повинна передбачати максимально автоматизований інструментарій 

ієрархічного виокремлення таких спільнот з урахуванням особливостей 

аудиторного навчання.  

Так, окремі члени фіксованої спільноти, наприклад академічної групи 

певної освітньо-професійної програми, на лабораторних чи семінарських 

заняттях надають звітну документацію розрізненим викладачам-асистентам, 

маючи єдиного лектора. Також частина студентів вивчає окрему іноземну 

мову, становлячи з деякими членами інших усталених спільнот окремі 

товариства, в яких структурованість інформаційних потоків і надалі 

підтримується наведеними моделями (3.1) - (3.3) з маршрутизацією цільових 

приватних чи публічних повідомлень за описаним механізмом адресації. 

В результаті користувачі академічної комунікаційної платформи об’єднуються 

з іншими користувачами в робочому просторі, утворюючи нову спонтанну 

спільноту. 
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Відтак, з використанням ідентифікатора користувача системи керування 

базою даних соціальної мережі розроблений механізм адресації надає 

аналітичному апарату перелік причетних до користувача спільнот. Цей перелік 

підлягає сортуванню за низкою ключових параметрів, опрацьовуваних 

в мілісекундах з урахуванням максимального значення дати Tgmax за системою 

Unix Time. При цьому враховується дата створення поточної спільноти Grcrt 

та дата Tlm публікації останнього не переглянутого повідомлення в спільноті. 

Окремий критерій Tadlm вирішено виділити для зазначення дати публікації 

останнього не переглянутого користувачем повідомлення від адміністратора 

спільноти. Тут необхідно зазначити, що для спільнот академічних груп 

ієрархічним адміністратором є куратор або староста групи; для дисциплінних 

спільнот – викладач-лектор і нижчі за ієрархією викладачі-асистенти. 

Для інших типів спільнот адміністраторами є ініціатори спільноти; тут також 

передбачений інструментарій задання ієрархічного пріоритету адміністраторів.  

Коефіцієнт важливості повідомлень gk зростає залежно від важливості 

фіксованої спільноти в академічному процесі, починаючи від підгрупи 

погашення заборгованості та дисциплінної спільноти через спільноти 

академічних груп і закінчуючи різноманітними товариствами за інтересами. 

Таким чином, коефіцієнт сортування пріоритету повідомлення Skoef для профілю 

спільноти з урахуванням чинника деталізації kz забезпечує обчислення ваги 

поточної спільноти (3.4): 
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(3.4).  

У разі, якщо обрана реципієнтом спільнота є дисциплінною спільнотою, 

отриманий масив об’єктів повідомлень структурується  у пріоритетні підмасиви 

повідомлень від викладачів дисципліни (3.3) у вигляді переліку завдань Ts 

та консультацій Adv. Також особливу увагу при організації саморегульованого 

навчання в індивідуально-орієнтованих неформальних студентських кібер-

просторах привертає масив конструктивних повідомлень Is інших студентів – 
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учасників дисциплінної спільноти; зокрема при цьому можуть виокремлюватися 

спільноти бригад як підмножини студентів академічної групи, об’єднаних 

роботою над одним навчальним проектом. В середині кожного з підмасивів 

повідомлення сортуються за датою написання в порядку зростання. Як 

результат формується новий двовимірний масив об’єктів повідомлень, 

які передаються на кінцевий термінал користувача для відображення [70, 128]. 

Коли з дисциплінарною спільнотою працює викладач-асистент, у його 

профілі пріоритетним є підмасив консультаційних запитів студентів Qs та їх 

повідомлення з посиланнями на файли звітів StR про виконання лабораторних 

чи практичних завдань як одиниці навантаження, розташовані на закритій 

академічній стільниці. Як зазначалось, такі файли становлять навчальну 

документацію суворої звітності і тривалий час зберігаються відповідно 

до вимог архівування результатів навчання, прийнятих у закладі освіти. Тому 

після оцінювання вони автоматично переміщуються у цифровий архів академії 

і по закінченню часу зберігання аналітичний апарат проектованої соціальної 

мережі надішле відповідальному співробітнику форму про їх знищення. 

Викладач-лектор, зважаючи на розширені повноваження, в доповнення 

до інформаційних категорій викладача-асистента отримує також пріоритетно 

високе посилання на файли студентського наукового проектування ScP, 

тимчасово розташованого авторами на віртуальній стільниці. Для інших типів 

спільнот групування здійснюється за вагою важливості повідомлення gk, 

вказуваної адміністратором (3.4). Сортування групи повідомлень виконується 

в порядку зростання дати створення повідомлення. 

Розроблені математичні моделі (3.1) - (3.4) як основу інструментарію 

цільових повідомлень, маршрутизованих механізмом адресації покладено в 

основу проектованої освітньо орієнтованої соціальної мережі, яка зосереджена 

на адмініструванні повідомлень при організації міжсутнісного спілкування і 

взаємодії з академічним інформаційним простором закладу (рис. 2.1). 

Предметна область навчального процесу утворюється та підтримується 

потоками даних між ключовими департаментами, узгоджуваними засобами 

прикладного програмного інтерфейсу. 
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3.2. Моделювання цільового вебінтерфейсу  

кінцевого користувача бібліотечних колекцій 

 

Каскадна модель життєвого циклу сценаріїв освітнього процесу, 

яка охоплює та аналізує потоки даних основних департаментів закладу освіти 

і в кожній циклічній фазі вирішує окрему задачу організації академічного 

процесу чи його інформаційного супроводу бібліотечним медіаконтентом, 

та аналітичні моделі вмісту персоналізованих сповіщень зокрема ініціюють 

доступ до бібліотечних колекцій та кафедральних фондів (рис.  2.2, 2.3) через 

кінцевий термінал корпоративної мережі (рис. 2.1) для авторизованих 

профілів користувачів. Процедура профілювання визначає рівень впливу 

та зони охоплення ресурсів академічної бази даних та бази знань. 

У проектованій інформаційній технології автоматизації сервіс-орієнтованих 

систем для розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів вирішено 

підтримувати чотирирівневу систему профілювання [41] 

Найнижчий рівень активного ієрархічного профілю користувач (рис. 3.2) 

може коригувати деякі власні відомості зареєстрованого реципієнта: пароль 

профілю, список фаворитних ресурсів, перелік компетентностей, номер рахунку. 

Решту відомостей регулює корпоративна мережа відповідно до приналежних 

спільнот  [127]. Також користувач може здійснювати пошук в електронному 

каталозі [26],  однак, на відміну від пасивного профілю гостя, наділений 

правом на регульований доступ до знайдених джерел. 

Вищий рівень профілю — бібліотекар — понад визначені права 

користувача також наділений можливістю додавати, вилучати, коригувати дані 

в електронному каталозі, здійснювати імпортування колекцій [12, 20, 36, 166], 

постобробку імпортованого матеріалу [33, 60, 71], маркування електронних 

ресурсів [44, 62, 70] та за потреби подальше їх конвертування [40, 57, 128]. 

Опісля здійснення всіх змін відповідний лог з профілю бібліотекаря 

з автоматично заповненою супровідною формою ресурсу надсилається профілю 

модератор. 
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Рис. 3.2. Профілювання кінцевих користувачів бібліотечної системи  

 

Здійснивши перевірку правильності вказаних змін, модератор через 

вебінтерфейс у своєму профілі підтверджує зміни та погоджує занесення їх 

у базу даних. Суперкористувач зокрема має можливість зміни рівня профілю 

реципієнтів системи. 

Для інтегрування наведеної ієрархії в академічний інформаційний простір 

та розширення бібліотечних послуг здійснено впорядкування та розширення 

масиву логічно взаємопов’язаних відомостей комп’ютеризованої бібліотечної 

інформаційної системи. Уточнені таблиці та нововведені категорії (рис. 3.3) 

забезпечують гнучке індексування значних обсягів джерел академічної бази 

знань з бібліотечних колекцій, кафедральних фондів та репозитарію, 

що скорочує час доступу та забезпечує адекватність згенерованих результатів 

вибірки у профільованому вебінтерфейсі кінцевого реципієнта. 
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Для розширення функціоналу й поліпшення комунікативних можливостей 

надаваних бібліотечних послуг та збільшення гнучкості обумовлених користу-

вацьких профілів вебінтерфейс реалізовано з динамічно модельованим 

персоналізованим контентом (рис. 3.4), що забезпечило кросплатформовість 

проектованої інформаційної технології та використання в якості інтерфейсу 

середовища інтернет-броузера мобільних і настільних пристроїв з довільними 

операційними системами [124]. 

Впорядкування потоків даних з відомостями про цільовий освітній контент 

в профільованому бібліотечному каталозі найдоцільніше організувати через 

класичний табель-календар [62], у якому візуалізуються автоматично 

індексовані вебсервером та впорядковані згідно з розкладом занять всі пункти 

методичного забезпечення відповідно до форми академічної дисципліни, 

чинної на поточну дату та час.  

Заповнена таким чином календарна сітка (рис. 3.4, блоки 28-35), ідентична 

за основною структурою, змістом та призначенням до традиційного паперового 

каталогу, відображається на кінцевому терміналі користувача освітнього 

середовища відповідно до зчитаних параметрів його профілю (блоки 1-3).  

Згенерований ресурс надає окремі зони відповідальності для суб’єктів 

ієрархічного профілю користувач, а саме профілів студентів, відтак, профілів 

викладачів для педагогів, які ведуть різні типи занять поточної дисципліни 

(блок 6), та профілю бібліотекар. За поточною чи вказаною датою через 

інтерактивний цільовий каталог суб’єкти навчального процесу можуть 

оперативно отримати доступ до профільованого комплексного методичного 

забезпечення відповідного типу заняття, розташованого у сховищі кафедраль-

них фондів чи академічній базі знань проектованої комп’ютеризованої 

бібліотечної інформаційної системи. Для мультимедійних ресурсів (блоки 36-

39) можливе підвантаження відповідного тематичного навчального програмного 

забезпечення. Залежно від переліку та конфігурації підімкнених сервісів для 

візуалізованого профільованого контенту можливе подальше конвертування, 

що розширює рівень інклюзивності розроблюваної інформаційної технології [70]. 
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Рис. 3.4. Алгоритм моделювання цільового вебінтерфейсу 

 кінцевого користувача бібліотечних зібрань
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Таким чином, згенерований на основі обумовлених розподілених потоків 

даних (рис. 3.3) цільовий вебінтерфейс надає оперативний доступ до 

функціональних сервісів академічної бібліотеки і розгортається як самодостатній 

модульний компонент (рис. 3.4) інфраструктури комп’ютеризованої інформа-

ційної бібліотечної системи [145], що дає змогу уникнути введення сторонніх 

продуктів та розширити спектр бібліотечних послуг для автентифікованих 

суб’єктів освітнього простору.  

 

3.3. Розроблення моделей аналітичної підтримки комунікативного 

бібліотечно-академічного простору 

 

Динамічні елементи керування змодельованого вебінтерфейсу кінцевого 

користувача надають автентифікованому реципієнту доступ до сервіс-

орієнтованих модулів розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів, 

зокрема до клієнт-серверного інструментального середовища багато-

користувацької платформи супроводу навчально-наукових досліджень. 

Тому подальшу увагу необхідно зосередити на розробленні аналітичних 

моделей, що представляють елементарні відносини атрибутів від об’єктів 

та суб’єктів креативного бібліотечно-академічного простору (рис. 2.4, б). 

Підвищуючи ефективність вирішення основних завдань навчально-

наукового проекту, при розгортанні творчого простору виконавці проходять 

декілька реперних кроків: 

 

• формалізація творчої ідеї проекту (I ); 

• визначення етапів проекту (Е1, …, En) відповідно до втілення ідеї; 

• визначення медіаресурсів (R) для кожного етапу проекту (рис. 2.5); 

• визначення виконавців (S1, …, Sq), що володіють компетентностями  

(K1, …, Km) відповідно до вказаних етапів; 

• визначення атрибутів моніторингу кожного етапу проектних робіт; 
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• підготовлення засобів оперативної візуалізації таймлайну розвитку 

ключових параметрів проекту. 

 

Кортеж ідеї проекту P={E1, E2, …} надалі можна розглядати як суму 

обумовлених етапів, кількість яких визначатиме його розмірність. А проекція 

окремого етапу в свою чергу теж подається через кортеж і міститиме 

екземпляри задіяних компетенцій відповідного виконавця при виконанні 

завдань (T) та застосовуваний медіаресурс (3.5): 

Ei={Sj, {{K1, T1}, {K2, T2}, …}, R{Rb, Rd}, Wi},    (3.5) 

де Rb — інформаційний медіаресурс, наданий базою знань академічної 

бібліотеки чи конфіденційним кафедральним фондом; 

Rd  — середовище експериментальних досліджень, реалізоване у вигляді 

веб-застосунку та надане обчислювальними ресурсами академічної 

мережі; 

W  —  відносна вага (значимість) поточного етапу відносно усього проекту.  

 

Як зазначалось, залежно від мети колективного проекту результатом 

можуть виступати студентська наукова розробка, корисна модель, фахово 

орієнтований програмний засіб, технологічний стенд, готова до друку 

багатоавторна публікація і т.д. Таким чином, одним з прецедентів 

представленої моделі обов’язково виступає оригінальний механізм 

визначення ступеня авторського внеску виконавця за вагою кожного 

виконаного етапу.  

Науковий звіт як фінальний прецедент підготовки проекту автоматично 

генерується з дотриманням стандартів обміну академічних потоків даних 

та формалізованої номенклатурної взаємодії з сучасними засобами офісного 

документообігу. В разі підготовки колективної публікації такий підсумковий 

звіт є метою проекту. 
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Побудована інфологічна модель медіаплатформи командної творчості  

(рис. 2.5) показала, що розроблювана освітня платформа інтерактивного 

супроводу навчально-наукових досліджень охоплює сутності виконавців 

(суб’єктів) та медіаресурсів (об’єктів). В ієрархії суб’єктів з практично рівними 

можливостями виділено сутність ініціатора проекту, який обумовлює у профілі 

корпоративної мережі необхідні для розгортання проекту компетентості 

виконавців [153] та ініціює розсилку. За компетентностями також 

формулюються параметри етапів проектування (1), обумовлених на попередній 

стадії. Таким чином, ієрархічну сутність ініціатора можна описати кортежем, 

визначеним через вкладену впорядковану пару: 

Cr={P, {I, {K1, K2, …}}}.      (3.6) 

Відтак, побудовані кортежі (3.5)-(3.6) забезпечують вхідні потоки даних 

для відпрацювання кожного етапу виконуваного проекту з динамічно 

створюваними прецедентами на відміну від статичних компетентностей 

та медіаресурсів). 

При подальшому проектуванні бібліотечної моделі фахово орієнтованої 

вітрини професійних досягнень (рис. 2.6) передусім постала потреба внести 

найсуттєвіші зміни в академічну базу даних у множину таблиць освітніх 

сутностей, чиї відомості задіяні у представленому вебмодулі..  При цьому, 

таблицю навчальних досягнень студентів SR необхідно доповнити категорією 

ідентифікаторів для особливих результатів студентської професійної творчості 

ESW{Id}. Ці результати у вигляді проектів, які за рішенням кафедри 

представляють ту чи іншу освітню цінність [169], є рекомендовані 

до демонстрування на академічній вітрині. Отже, інформаційний потік 

з пояснювальною запискою творчої роботи (рис. 2.6, дуга « ») надходить 

у кафедральний архів. Також тут у вигляді матеріального потоку тимчасово 

зберігається матеріальний артефакт (рис. 2.6, дуга « 
 

»), наявність якого 

відповідним чином фіксується у архівній базі даних у модифікованій таблиці 

контрольної документації Docm (3.7).  
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Крім традиційних полів кафедрального архіву Doc [126] для особливо 

цінного проекту сюди вирішено долучати ідентифікатори використаних 

бібліотечних колекцій академічної бібліотеки Lib{Id}, фото матеріального 

артефакту Ph та доповняльну інформацію AddInfo про географічні та ситуативні 

особливості публічного визнання прикладу професійної творчості контекстом 

у полі меморандуму (3.7):  

Docm = {Doc, Lib {Id1 … Idk}, Ph, AddInfo {context}}.  (3.7) 

Саме відповідний запис даних з модифікованої таблиці контрольної 

документації Docm індексується за ідентифікатором ESW{Id}. Численно 

виражена думка наукового керівника про виконану творчу роботу у вигляді 

академічної mark у прийнятому рейтинговому розподілі балів повідомляється 

(рис. 2.6, дуга « ») в модифіковану  таблицю навчальних досягнень автора 

SRm з нововведеною структурою типу студентської активності SAT (3.8). 

Отже, аналітичний апарат сервісного агента навчальної документації 

академічної системи керування навчанням [62] отримує достатній обсяг 

інформації для автоматичного генерування електронних журналів та іншої 

звітності при забезпеченні уніфікованої моделі циркуляції однорідних типів 

документів закладу вищої освіти. 

SRm = {SR, SATk {ESW {Id}, AN, AD}}.   (3.8) 

Таким чином, назва AN та опис AD студентської активності становлять 

описовий супровід представленого на вітрині взірця професійного досягнення 

ShC (3.9). Рейтингова mark з таблиці навчальних досягнень надає вартісний 

еквівалент для жартівливого аукціону [21, 62, 107] і в середовищі вітрини 

опрацьовується оригінальним педагогічним механізмом конвертора балів. 

Ідентифікатори наявних освітньо орієнтованих кліпів з удосконалення 

практичної майстерності MC та процедур виготовлення артефакту PP 

сприятимуть привертанню уваги та піднесенню популярності виробу і його 

розробника.  
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Посилання на особливо вдалі користувацькі рецензії на виріб Rw також 

вирішено долучити до створюваного пакету даних, що надає гнучкості 

пошуковій індексації  проектованої бібліотечної інтелектуальної системи: 

ShC = {SAT, [mark], Ph, MC {Id1 … Idm}, PP {Id1 … Idp}, Rw {Id1 … Idr}}.  (3.9) 

Разом з пояснювальною запискою ці кліпи зберігаються в академічному 

репозитарії, цілісно об’єднані тематикою проекту. А посилання на підготовлені 

рецензії та майстер-класи фіксуються у таблиці навчальних досягнень 

відповідних виконавців у розглянутій категорії особливих результатів 

студентської професійної творчості ESW (3.8) з присвоєним накопичувальним 

балом відповідної навчальної активності. Доступ до таких інформаційних 

сутностей надає описовий тип потоку даних (рис. 2.6, дуга « ») у вигляді 

структурованого запису з реєстру бібліографічних записів, який вирішено 

ввести як окрему категорію для модифікованого системного кадалогу 

академічної бібліотеки Ctm (3.10): 

Ctm = {Ct, ShC {Id }, Lib}.        (3.10) 

Для користувачів бібліотечних колекцій, які зацікавилися представленим 

результатом професійної творчості особливо зручною буде можливість 

безпосереднього доступу до бібліографії, яка залучалася при підготовленні 

студентського освітньо-наукового проекту. Таким чином зокрема забезпечується 

оперативна підтримка навчального процесу та студентської наукової діяльності 

шляхом надання зручного інтелектуального сервісу автоматизованого пошуку 

супровідної інформації з залученням розширеного бібліографічного інструментарію 

в діалоговому режимі, запити в якому формулюються природною мовою. 

Як зазначалось, посилання на використані джерела Lib надаються з належно 

проіндексованої бази факультетської документації для запису відповідного 

артефакту (3.1), (3.7). 

Надаваний бібліотечним каталогом описовий пакет даних для поточного 

експонату може застосовуватися при реалізації мультимедійних вставок 

на лекційних та практичних заняттях в межах адаптованого академічного курсу, 
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оперативній демонстрації робочих моделей та їх базових проекцій 

з інтерактивним авторським супроводом [126] тощо. При самостійній роботі  

студентів в межах корпоративної освітньої мережі [129] ці розроблені структурні 

моделі (3.7) - (3.10) надають гнучкий інструментарій для формулювання 

користувацького запиту в інтелектуальній системі та подальшого доступу 

до загальноакадемічної бази знань. В результаті варіативного аналізу даних 

інтелектуальна система генерує профільований контент у вигляді адекватних 

зв’я́зок відповідно до запиту кінцевого користувача [163]. Однак, для отримання 

такого результату необхідно максимально автоматизувати добір пошукових 

запитів, які повинні бути адекватними до освітнього напряму реципієнта. 

Проектування ефективної моделі комунікативного вебсередовища між кінце-

вими користувачами та академічною бібліотекою відбувалося з огляду на пріо-

ритети сучасних соціально-інформаційних процесів загалом та при зосередженні 

на ефективності  використання бібліотечних ресурсів зокрема. Як зазначалось, 

комунікативний простір фахово орієнтованої вітрини вирішено реалізувати 

в межах інформаційного порталу науково-технічної бібліотеки закладу [68]. 

Програмно-технологічна реалізація медійної платформи зокрема передбачає 

інтелектуальну пошукову підсистему (рис. 3.5), яка повинна бути органічно 

інтегрована в академічну базу знань. Для цього потрібно здійснювати 

фіксування результатів фахової майстерності та переглядів долучених виробів. 

Подальші рекомендації інтелектуальної системи повинні відображатися 

з використанням накопичених даних.  

При долученні артефакту чи пошуку готових рішень інформаційно-

комунікаційна платформа визначає та надає оптимальні категорії фільтрації, що 

ґрунтуються на назві та ключових словах з опису професійного доробку (3.8) 

чи супровідної інформації про предмет професійної творчості (3.7). Одночасно 

академічна експертна система накопичує статистику пошукових запитів, 

при цьому виокремлюючи фахово орієнтовані запити для автентифікованого 

профілю користувача, який є студентом певного освітнього напряму.  
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Рис. 3.5. Алгоритм функціонування пошукового рушія експертної системи 
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Фахово орієнтовані запити ідентифікуються за компетенціями, 

визначеними освітнім стандартом спеціальності реципієнта. Також доцільно 

передбачити можливість розширення діалогу з користувацьким уточненням 

згенерованого масиву попередніх запитів. Внесені уточнення впорядковуються 

на сервері бібліотечного порталу для профілю кінцевого користувача 

та оперативно пропонуються йому при наступному запиті.  

Після введення пошукового запиту природною для користувача мовою 

інформаційна інтелектуальна система виконує найшвидший пошук 

за входженням контексту пошуку у назву освітньо-наукового проекту і надає 

власне адекватну вибірку назв зареєстрованих предметів фахової майстерності. 

В разі якщо згенерований витяг не задовольняє реципієнта, діалог пропонує 

продовжити пошук серед ключових слів опису проекту, індексованого в базі  

контрольної документації факультетського архіву.  

Пошук за обраними ключовими словами буде дещо тривалішим, позаяк 

аналізується смислове навантаження можливих синонімів та омонімічних 

конструкцій. Функціонал вікна з результатами пошуку за ключовими словами 

дозволяє визначити спеціалізацію проекту та міжпредметні зв’язки, 

які реалізовані в ньому. Лаконічність ключових слів для відображення того 

чи іншого аспекту контенту пояснювальної записки визначається їхнім 

відносно фіксованим переліком, однак автори часто не належно дотримуються 

його при реєстрації проекту у відповідних полях бази даних. Така недбалість 

ускладнює роботу інтелектуальної пошукової підсистеми і може надати 

не достатньо достовірний результат. 

Тоді користувачеві пропонується останній діалог пошуку контекстного 

запиту шляхом змістовного аналізу супровідного тексту пояснювальної записки 

як одного з компонентів апарата видання. У запропонованому діалозі 

пропонується диференціювання пошукового запиту та уточнення його 

у динамічному списку адекватних кваліфікаційних характеристик зі стандарту 

вищої освіти. Отриманий детермінований перелік пошукових результатів 

можна прийняти або відхилити.  
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В разі відхилення інтелектуальна система зафіксує у профілі користувача 

невдалий контекст пошуку, а також передасть його у загальну базу невдалих 

запитів. Якщо в процесі подальшої експлуатації бібліотечних ресурсів цей запит 

визнається вдалим, то він вилучається з бази та відбувається інформування 

попередніх користувачів про знайдене джерело. А в представленому алгоритмі 

(рис. 3.5) функціонування пошукового рушія за замовчуванням запускається 

процедура класичного повнотекстового корпусного обходу безпосередньо 

у контенті пояснювальних записок та рецензій з аналізом словосполучень 

регульованої довжини. 

Остаточний перелік топіків знайдених проектів надається у діалозі 

з обмеженим інструментарієм. Пріоритет сортування пошукової видачі Sp 

визначається сумою складених коефіцієнтів кожного поточного результату 

пошуку і після визначення здійснює сортування за спаданням (3.11): 

.1
retretvsmv

loc
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t

t
np Skkk

g
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S
kS ++++=    (3.11) 

Коефіцієнт типу пошуку визначається відношенням типу пошуку St, який 

характеризує позицію в пошуковій видачі за типом, до коефіцієнту важливості 

типу пошуку kt, а також добутком з коефіцієнтом наявності kn, який в 

залежності від режиму пошуку (сепаратного чи складеного) набуває значень 0 

та 1 відповідно. Коефіцієнт геолокації визначається добутком коефіцієнту 

важливості геолокації gkoef  та gloc оберненої віддаленості геолокаційної позиції 

шуканого проекту (в архіві факультету) від кінцевого реципієнта. Коефіцієнт 

попереднього відвідування kmv характеризує кількість попередніх повторних 

успішних запитів з аналогічним результатом виводу і залежний від кількості 

збережених запитів. Коефіцієнт відповідності спеціальності kvs визначає, наскільки 

близька спеціальність реципієнта до спеціальності результату запиту: чим ближча 

спеціальність за прийнятим у стандарті освіти переліком відповідностей, тим 

вищий коефіцієнт. Для визначення коефіцієнту компетентності використовується 

добуток рейтингу автора проекту з пошукової видачі Sret  та коефіцієнта рейтингу kret. 
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Загалом тут була передбачена лише процедура сортування, що визначає 

альтернативність вибору пошукових результатів. Так, поруч зі стандартними 

категоріями впорядкування за абеткою, датою подання, релевантністю та 

вартісним еквівалентом у представленій інтелектуальній інформаційній 

технології також реалізоване сортування за спеціалізацією проекту, його 

автором та науковим керівником. Обраний топік ініціює завантаження сторінки 

однойменного проекту середовища академічної вітрини фахових здобутків. 

 

3.4. Побудова архітектури багаторівневої розподіленої 

бібліотечної інформаційної системи 

 

Представлений проект клієнт-серверної комп’ютеризованої інфор-

маційної бібліотечної системи реалізовано за принципами односторінкового 

застосунку (SPA), з фронтендом на кінцевому терміналі, з яким працює 

користувач, бекендом, розміщеним з боку сервера. При розгортанні проекту 

було прийняте рішення не пов’язувати ці компоненти напряму, а організувати 

обмін даними між ними за викликом віддалених процедур на основі REST 

API: з бекенду надсилаються лише запитувані дані (data), натомість фронтенд 

для визначення прав доступу поточного користувача в пакеті Header HTTP 

запиту надсилає ключ доступу (токен), попередньо згенерований на сервері 

при логуванні користувача в системі з використанням файлу LoginController.js 

(рис. 3.6).  

Застосований підхід до проектування архітектури дозволить гнучко 

масштабувати систему під інші способи входу [39], а також надасть змогу 

розширювати фронтенд точки входу для користувача [30]. У файлі index.js 

як у вхідній точці системи здійснюється підключення основних модулів і про-

грамних бібліотек, необхідних для функціонування інформаційної системи: 

модулі підімкнення до баз даних, підімкнення маршрутизації (роутінг) 

для REST API та інших.  
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Рис. 3.6. Пакетування відомостей про автентифікацію користувача 

 

Через це, коли користувач науково-технічної бібліотеки здійснює запит на 

необхідний роут (маршрут), спочатку відбувається перевірка доступів 

(авторизація) користувача в файлі AuthController.js. Якщо користувач не має 

доступу до системи (якщо немає токену, термін дії токену закінчився, такого 

користувача не існує в системі, неправильний ключ-підпис токену, недійсний 

токен), на кінцевий термінал бібліотечних фондів користувачу надсилається 

відповідна помилка та пропонується здійснити вхід в систему повторно 

(LoginController.js).  

Коли перевірка відбулась успішно, то до об’єкту запиту (request) 

дописуються дані користувача (ID в базі даних, адреса електронної пошти, ім’я 

та ін.), і вже після цього продовжується робота користувача в системі 

та здійснюється перехід по потрібному маршруті. Таким чином, основною 

задачею маршрутизації (файл routes.js) є розподілення потоків запитів 

на відповідні контролери, а також попередня перевірка доступів і можливостей, 
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тобто авторизація та автентифікація користувачів. Для цього використовується 

механізм middleware (проміжних) підфункцій, які у випадку позитивного 

результату авторизації модифікують тіло http-запиту після чого передають 

на відповідні контролери та функції системи для подальшої обробки. 

У проектованій системі для різних потреб використовуються реляційна 

та нереляційна база даних. Для роботи з реляційною базою даних застосовано 

механізм об’єктно-реляційного відображення (ORM), що дозволило, не здій-

снюючи прямі SQL-запити, створювати процедурні методи з залученням 

об’єктно-орієнтованих підходів до роботи з таблицями, опрацьовуючи їх 

як об’єкти. Опісля механізмом ORM ці об’єкти та операції з ними 

транслюються в SQL-запит. На етапах опрацювання інформаційних запитів, 

де відсутня необхідність опису структур у табличній формі, вирішено 

застосовувати нереляційну MongoDB. Специфіка цієї СКБД дозволяє 

звертатися до елементів бази як до об’єктів в мові програмування (рис. 3.6), 

безпосередньо використовуючи методи розробника, що забезпечить швидкість 

обчислення і компактність програмного коду. 

 

 

Рис. 3.6. Модельне представлення об’єктів збережуваних відомостей в базах даних 
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Підімкнення до баз даних MongoDB та Postgres забезпечують файли-

конектори db.mongo.js та db.postgre.js, які зберігають містять реалізацію об’єкта 

драйвера, параметрами в яких виступають дані доступів до віддалених баз 

даних. Після чого здійснюється експорт реалізованого об’єкта: описане 

забезпечення принципу Don’t repeat yourself (DRY) значно полегшує роботу 

з масивами даних, а також перемикання на інші джерела. 

При проектуванні програмного забезпечення для роботи з сутностями баз 

даних використано об’єкти з описом реалізації таблиць у формі класу, 

де елементом опису виступає одиниця типу збереженого контенту, 

що забезпечується архітектурним шаблоном Model-View-Controller (MVC). 

У випадку з реляційними базами даних такими об’єктами виступають поля 

таблиць. Відтак, для відлагодження та фільтрування отриманих даних 

на стороні бекенду використовувано стандартизовані механізми валідації, 

що дозволяє перевіряти відповідність типу поля, а також відловлювати 

помилки та заборонені події до того, як відбудеться відправлення запиту 

з даними, що пришвидшує загальну роботу системи. Для полегшення 

реалізації зв’язних запитів (join) використовується механізм оголошення 

методів класу. 

Основні операції з даними, підготовка даних на вивід, отримання даних 

з бази даних здійснюється контролерах (рис. 3.7) на фінальному етапі 

пакетування відомостей про автентифікацію користувача (рис. 3.5). В більшості 

контролерів є потреба реалізацій задач Create, Read, Update, Delete (CRUD), 

тому для уникнення дублювання програмного коду (DRY), вирішено винести ці 

операції в окремий контролер (MainController.js) з відповідними методами 

store, show, update, delete. При збереженні (store) необхідно вказати тіло 

об’єкту для збереження і засобами ORM надіслати ці дані запитом в базу 

даних. При читанні (show) та видаленні (delete) в загальному випадку 

достатньо вказати ідентифікатор запису, після чого здійснюється відповідний 

запит в базу даних.  



 

109 

 

Рис. 3.7. Архітектура бізнес-логіки серверної частини 

 

Для оновлення (update) даних необхідно надіслати запит, який міститиме і 

ідентифікатор запису, і значення об’єкту для оновлення. Також для того, щоб 

отримати всі записи моделі використовується метод index, який не потребує 

додаткових параметрів (в загальному випадку). Також в MainController 

здійснюється підключення моделей до контролера (рис. 3.6). При реалізації 

інших контролерів здійснюється наслідування MainController , після чого стає 

можливим використання описаних в ньому методів. Також в новому контролері 

є можливість за потреби перевизначити методи MainController . 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. На основі визначених базових гіперсутностей автентифікованих користувачів 

для розробленої каскадної моделі життєвого циклу сценаріїв освітнього 

процесу побудовано структуровані кортежі вмісту персоналізованих 

сповіщень, маршрутизованих механізмом адресації. 
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2. Введено інструментарій ієрархічного виокремлення академічних спільнот 

проектованої корпоративної мережі та здійснено конфігурування 

механізму розподілу ваги спільнот, на основі чого укладено матема-

тичну модель пріоритетності цільових та ситуативних повідомлень 

для підтримки комунікаційних протоколів академічної освітньо 

орієнтованої мережі.  

3. Впорядковані категорії мережевого навчально-методичного контенту 

покладено в основу виділених структур даних, необхідних для моделювання 

цільового терміналу кінцевого користувача бібліотечних колекцій 

з наданням окремих зон відповідальності виділеним профілям бібліотечної 

системи та інтерактивною адаптацією навчального контенту для студентів 

з особливими освітніми потребами. 

4. Побудовано алгоритм моделювання профільованого вебінтерфейсу 

з опційним долученням атрибуту конфіденційності для візуалізованого 

профільованого контенту та можливістю подальше конвертування 

у форми, що розширюють рівень участі в академічному процесі 

реципієнтів з особливими освітніми потребами. 

5. Обумовлені компоненти клієнт-серверного інструментального середовища 

багатокористувацької платформи супроводу навчально-наукових досліджень 

покладено в основу побудованих аналітичних моделей, що представляють 

елементарні відносини атрибутів від об’єктів та суб’єктів креативного 

бібліотечно-академічного простору для підготовлення колективного проекту 

авторизованими реципієнтами.  

6. Відповідно до сутностей, охоплених розробленою інфологічною схемою 

медіаплатформи командної творчості, серед прецедентів аналітичних 

моделей виділяються статичні (компетентності та медіаресурси) та ди-

намічні (виконавці), які потенційно є створюваними на кожному етапі 

із врахуванням характеру типових інформаційних потреб профільованих 

користувачів. 
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7. Для підтримки проектованої бібліотечної моделі фахово орієнтованої 

вітрини студентської творчості уточнено та розширено множини даних 

та зв’язків між таблицями освітніх сутностей, чиї відомості задіяні 

у представленому вебмодулі академічної вітрини.  

8. Визначені в результаті оригінальні та модифіковані компоненти у складі 

побудованих кортежів стали дескрипторами для подальшого контент-

аналізу академічної бази знань, на основі яких було розширено 

профілювання освітніх інформаційних потоків та розроблено бібліо-

графічний інструментарій пошукового рушія.  

9. Виконано проектування експертної системи, особливістю якої є долучення 

прийнятих компетентностей зі стандарту освіти для спеціальності 

та накопичення невдалих запитів для коректної всеосяжної автоматизації 

комунікативного етапу процедури оперативного надання цільового фахово 

орієнтованого контенту з динамічним визначенням оптимальних категорій 

фільтрації. 

10. Реалізовано архітектурне рішення оптимальної конфігурації сценаріїв 

для розгортання єдиної інформаційної платформи комп’ютеризованої 

системи розподілених бібліотечних послуг.  

11. Визначені достатні параметри програмних шлюзів забезпечили динамічне 

звернення до адекватних модифікованих користувацьких таблиць 

корпоративної бази даних та наявних сховищ академічної бази знань 

для надання персоналізованого навчально-методичного контенту.  

12. Виконано проектування комплексної серверної частини, яка забезпечує 

гнучке розширення студентоцентричної модульної бібліотечної системи 

при компіляції програмної підтримки терміналів кінцевих користувачів. 
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РОЗДІЛ 4. ВПРОВАДЖЕННЯ АДАПТИВНИХ СЕРВІСІВ 

ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 

 

4.1. Актуалізація академічної бази знань ресурсами профільних установ 

 

Перенести освітні послуги у якісно вищий вимір дозволяють комплексні 

заходи з розширення меж застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в організації академічних курсів і самостійної роботи студентів, 

контролю знань та окремих етапів адміністративної діяльності закладу вищої 

освіти. Проектоване клієнт-серверне середовище інтерактивного доступу 

до актуального комплексного навчально-методичного контенту повинне 

посідати важливе місце в системі маркетингового просування бібліотечних он-

лайн послуг, закріпленні компетенцій та активізації пізнавальної діяльності 

студентів технічних спеціальностей. 

Для коректного поєднання перелічених чинників і збільшення номенкла-

тури форматів опрацьовуваних даних у представленому дослідженні наводиться 

оригінальна модель організації медійного контенту для інформаційного 

порталу науково-технічної академічної бібліотеки як інструмента координації 

життєвого циклу підрозділів ЗВО з одного боку [7, 9, 96] та культурно-освітніх 

й науково-дослідних галузевих інституцій з іншого [6, 19, 62]. Поряд із вну-

трішніми оцифрованими зібраннями сторонні інформаційні ресурси названих 

установ суттєво розширюють спектр надаваних бібліотекою мережевих освітніх 

послуг [143], засоби доступу до яких зосереджені на її вебпорталі [8, 15, 27, 50] 

(рис. 4.1). 

Передусім, при підготовці фахівців з певної ООССВВІІТТННЬЬООЇЇ  ППРРООГГРРААММИИ 

у представленому проекті запропоновано розширити межі використання 

неопублікованих науково-методичних конфіденційних кафедральних фондів, 

які надаються не цілком, а фрагментами проміжного варіанту видання, відпо-

відно до ключових слів досліджуваної предметної області  у пошуковому 

запиті (рис. 3.5) та компетентностей, визначених стандартом освіти [18]. 
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Зазвичай, доступ до цих електронних ресурсів має обмежена категорія 

студентів лише певного напряму навчання, авторизованих у кафедральній 

мережі (рис. 3.2). Однак, окремі фрагменти, дозволені автором, індексуються 

у пошуковій підсистемі електронного каталогу (рис. 2.3). Сам вміст таких 

фондів неостаточний і  уточнюється впродовж семестру. 

Іншим важливим джерелом надходження зовнішніх для бібліотечного 

сховища ресурсів є віртуальне середовище навчального експерименту, яке 

надає результати лабораторних досліджень у вигляді наочних посібників 

відповідної галузі [144]. Також інтерактивна віртуальна лабораторія розподіляє 

обчислювальні потужності для підтримки просторових симуляцій, грабінґу 

екранних сцен, можливої озвучки [128].  
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Рис. 4.1. Міжкорпоративна модель організації медійного контенту 

 

Зважаючи на те, що мета професійно орієнтованої освіти опирається 

на вимоги ППРРООФФІІЛЛЬЬННООГГОО  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВАА, сформульовані відповідно до галузі 
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промисловості та суспільних потреб, оперативне надання бібліотечним 

ресурсом актуальних виробничих відомостей значно підвищить ефективність 

маркетингового просування бібліотечних онлайн-послуг [45]. Стійкий інформа-

ційний канал з виробничими базами даних [62] завжди надаватиме реальні 

покази виробничої телеметрії. Отримувана у ході технологічного процесу 

телеметрія і встановлені атрибути виконавчих механізмів та об’єктів керування 

систематизуються і у вигляді зовнішніх ресурсів, будучи згодом адаптованими 

до внутрішнього протоколу комп’ютеризованої інформаційної бібліотечної 

системи [142]. У розробленій моделі також визначено й розширено мережеві 

механізми інтегрування накопичених відомостей матеріально-технічної бази 

підприємства в бібліотечне зібрання навчальних довідкових видань. 

Близькі до профільного підприємства інформаційні ресурси з активізації 

дослідницької діяльності майбутніх фахівців надають галузеві ННААУУККООВВІІ  

УУССТТААННООВВИИ [18]. Тут виділяються дидактичні матеріали у вигляді уточнених 

національних стандартів, технологічних інструкцій, укрупнених норм витрат 

та нормативи відходів, нормативної/проектної документації [143]. Важливим 

розширенням останнього пункту є конструкторські креслення для супроводу 

просторової рухомої моделі діючих макетів поширеного в галузі устаткування. 

Тісна співпраця ГГААЛЛУУЗЗЕЕВВИИХХ  ММУУЗЗЕЕЇЇВВ  з академічними закладами та адаптація 

навчальних програм під існуючі профільні колекції зумовлює необхідність 

введення у вебсайт науково-технічної бібліотеки аналітичного апарату опрацю-

вання надаваних сторонніх інформаційних ресурсів [62]. Такий безпосередній 

доступ до бази експонатів сприятиме активізації самостійного вивчення чи 

критичного оцінювання наукових та методичних джерел, оволодінню методами 

аналізу явищ і фахових проблем, формуванню навичок самоосвіти й колектив-

ного творчого обговорення отриманих результатів [60].  

Долученню студентів до надбань національної та світової історико-

культурної спадщини суттєво допоможе віддалене оперування музейним 

інтерактивним обладнанням, що дозволить уточнити компетенції, набуті 

впродовж навчального процесу. Наведений підхід, зокрема оперативно 
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застосований на мультимедійній лекції фахово-орієнтованої дисципліни, 

підвищить ефективність розвитку професійних навичок і виховає повагу 

до предметної області та величі інженерної думки. 

Відтак, броузерна організація розокремленого контенту вебсайта на основі 

власних оцифрованих зібрань [25] та сторонніх міжкорпоративних ресурсів 

[143] з використанням наявного рушія [128] забезпечує автоматичну розмітку 

вмісту, наприклад plain-text у вигляді файлів HTML/XML чи портабельного 

формату документів, графічних файлів ілюстрацій, 3D-симуляції за віртуальною 

моделлю, аудіотреків, відеокліпів і тому подібне. Наведений контент після 

відповідного форматування згідно з описом зовнішнього вигляду сторінок 

засобами Cascading Style Sheets серіалізується шляхом перетворення 

опрацьовуваного потоку даних у послідовність бітів [124]. Полегшити 

бібліографічне опрацювання та навігацію у новоствореному структурованому 

медіаресурсі допоможе автоматично підготовлений апарат видання зі збереженими 

гіперпосиланнями на відповідні медіаресурси (рис. 2.1). Новостворений об’єкт 

виводиться на кінцевий термінал адаптованим у зручному для реципієнта 

вигляді, де засобами системного інтерфейсу графічних пристроїв динамічно 

згенерований профільований медіаконтент відображається на канві вікна 

переглядача [70]. 

Як органічний компонент науково-освітнього інформаційного простору 

переглядач бібліотечного вебсайту в межах односторінкового застосунку надає 

авторизованому реципієнтові елементи керування відповідно до його зони 

відповідальності [24]. В будь-якому разі, крім описаної пошукової системи 

та апарата видання тут можна відобразити відповідний варіант розкладу 

занять, перейти у свій читацький квиток чи конспект із внесеними нотатками, 

відкоригувати особистий органайзер, викликати середовище контролю знань 

чи індивідуальний план передбачених навчальних дисциплін, поспілкуватися на 

академічному форумі [127]. 

Необхідно зазначити, що у проектованій міжкорпоративній моделі 

організації медійного контенту для інформаційного порталу науково-технічної 
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академічної бібліотеки доцільно також передбачити зворотний зв’язок: залежно 

від угод про взаємне користування інтелектуальними ресурсами медіаконтент 

академічної бібліотеки може використовуватися авторизованими працівниками 

підприємства чи музею, науковими співробітниками у профілі ГІСТЬ 

з розширеними повноваженнями у групових політиках (рис. 3.3). 

Таким чином, представлена міжкорпоративна модель організації 

профільованого медіаконтенту на кросплатформовому мобільному вебтермі-

налі інформаційного порталу науково-технічної академічної бібліотеки 

є основним засобом комунікації реципієнтів з навчальними матеріалами 

у комп’ютеризованій інформаційній бібліотечній системі та гнучким інстру-

ментом ефективного маркетингового просування академічного й бібліотечного 

сайтів. Подальший розвиток розглянутої концепції необхідно зосередити на 

інтеграції механізму оперативної адаптації структурованого контенту під 

потреби студентів з обмеженими можливостями здоров’я, що сприятиме 

вдосконаленню освітньої структури закладу та підвищенню якості й розширенню 

спектру надаваних бібліотечних онлайн-послуг. 
 

 

 

4.2. Розширення сервісу імпортування колекцій 

 

Виконані дослідження [33] показали, що для представлення бібліотечних 

фондів на терміналі рециципієнта оптимальною є структура даних Joint Photogra-

phic Experts Group. Відтак, для сканування великих обсягів друкованих видань 

вирішено використовувати са́ме автоматизоване пакетне сканування (рис. 4.2), 

що пришвидшить та полегшить виробничий цикл оцифрування видань [25]. 

Окрім того через специфічність завдання, коли сканується велика кількість 

матеріалу, у проектованій розподіленій підсистеми комплектування фондів 

передбачити ще й стадію пакетного коригування зображень, оскільки 

в більшості випадків вади фізичного носія матимуть регулярний характер: 

вицвітання кольору, пожовтіння аркушів тощо [12]. 
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Рис. 4.2. Структурна схема етапу пакетного оцифрування видань 

 

Отже, підсистема пакетного оцифрування видань попередньо здійснює 

вирівнювання трапеції [20], та нівелює ефект сферичності, який проявляться 

при скануванні книг або інших матеріалів, де блок скріплюється клейовим 

способом, або ж у разі сканування видань з товстим корінцем [166]. Відтак, 

вбудована процедура пакетного автоматизованого коригування різкості, 

яскравості та насиченості, а також гомоморфне опрацювання вирівнює 

оптичні показники зображення [36]. Співробітник академічної бібліотеки 

на етапі сканування ресурсу (рис. 1.2) виробничого циклу комплектування 

фондів завдяки модульності проектованої інформаційної технології може 

перейти до фінального процесу генерування HTML-коду (рис. 4.2) для 

оперативного створення вебресурсу [23] чи обрати подальші етапи 

імпортування колекцій з розширеного функціоналу профільованого кінцевого 

вебтерміналу. 

Найважливішим показником ефективності наступної підсистеми роз-

пізнавання тексту є коефіцієнт достовірності розпізнавання, який в ідеалі 

повинен бути рівним 100%. Загалом виділяється три основні принципи для 

оптичного розпізнавання тексту [20, 52]: шаблонний; структурний; ознаковий. 

Після растеризації зображення при застосуванні шаблонного принципу 

здійснюється його порівняння з усіма наявними шаблонами, усереднюючи 

зображення символів пробної вибірки. Досить висока точність розпізнавання 

дефектних символів нівелюється труднощами у розпізнаванні гарнітури, яка 

хоч трохи відрізняться від шаблонної розміром, накресленням, ескізом тощо.  
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Оскільки неможливо стандартною базою шаблонів охопити всі атрибути 

всіх гарнітур, шаблонний принцип накладає суттєві обмеження при 

визначенні найменшої кількості точок, відмінних від досліджуваного 

зображення.  

Структурний (топологічний) принцип розпізнавання зберігає відомості 

не про точковий опис символу, а про його топологію взаємного розташування 

окремих складових частин символу, розширюючи асортимент шрифтових 

параметрів опрацьовуваного тексту. Натомість дефекти зображення окремого 

символу (розрив лінії, злиття сусідніх ліній і т.п.) привносить суттєві розбіж-

ності при порівнянні з еталоном ідентифікованого знаку.  

Ознаковий принцип ґрунтується на тому, що зображенню ставиться 

у відповідність N-вимірний вектор ознак. Подальше розпізнавання полягає 

в порівнянні його з масивом еталонних векторів тієї ж розмірності. Завдання 

розпізнавання полягає у прийнятті рішення про приналежність образу того 

чи іншого класу, на підставі аналізу обчислюваних ознак у межах детерміні-

стичного і імовірнісного підходів. Справа в тому, що в системах розпізнавання 

символів найчастіше використовується класифікація, заснована на підрахунку 

евклідової відстані між вектором ознак розпізнаваного символу і векторами 

ознак еталонного опису. Тип і кількість ознак й визначають якість 

розпізнавання. Формування вектора відбувається під час аналізу попередньо 

підготовленого зображення, в результаті еталон для кожного класу 

отримується шляхом аналогічної обробки символів навчальної вибірки. 

Однак, на етапі вилучення ознак відбувається необоротна втрата частини 

інформації про взаємне розташування елементів символу; також, як і 

в структурному принципі, тут досі не вирішена проблема дефектів для 

символів первинного зображення.  

На останньому етапі здійснюється розпізнавання зображень та формування 

текстових масивів з прив’язкою до ілюстрацій (рис. 4.3). Завдяки цьому стає можли-

вим парсинг контенту засобами пошукової підсистеми (рис. 3.5), генерування 

покажчиків та змісту та інших необхідних компонентів апарата видання (рис. 2.2). 
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Рис. 4.3. Структурна схема етапу пакетного розпізнавання видань 

 

Всі описані операції з опрацювання зображень сервісом імпортування 

колекцій здійснюються засобами віддаленого сервера (рис. 4.4), що забезпечує 

можливості розподіленого оцифрування розділів видання з одночасним 

контролем технологічних хиб та наступним компілюванням цілісного 

електронного ресурсу, з реалізацією захоплення і передачі унікальної ролі, що 

забезпечує розширення обсягу виконуваних операцій «з одним виконавцем».. 

Оскільки при скануванні можливі три ситуації компонування сканованої 

сторінки: одна сторінка; одна сторінка та елемент іншої сторінки; дві сторінки 

розвороту на сканованому зображенні, проектований сервіс надає інструментарій 

поділу регіонів зображення на шпальти з відкиданням зайвих фрагментів. 

Для обробленого на попередньому етапі зображення з виправленою 

сферичністю тексту та ідентифікацією значущих регіонів відбувається 

уточнення параметрів цифрової шпальти для гарантування зручності подальшої 

читабельності видання [11]: в разі вибору режиму візуалізації по сторінках [70] 

модуль автоматичного опрацювання адаптивного контенту (рис. 2.3) перетворить 

ці збережені відомості відповідно до параметрів кінцевого терміналу.  

Отриманий в результаті оптичного розпізнавання символів та оперативно 

зареєстрований  ANSI-масив контенту видання займає в академічній базі знань 

значно менший дисковий обсяг, ніж оцифрований ресурс (рис. 4.2) і в по-

дальшому придатний для конвертування в інклюзивні формати даних [28, 33, 52]. 
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Рис. 4.4. Виробничий цикл розширеного автоматизованого імпортування колекцій 

 

Як зазначалося, усі проміжні дії з опрацювання зображень здійснюються 

на серверній частині розроблюваної інформаційної системи автоматизації 

бібліотечних послуг з використанням хмарних програмних засобів та онлайн-

словників. Натомість, діалог з користувачем щодо прийняття рішення чи 

задання відповідних параметрів реалізовано з боку клієнта засобами 

інструментарію профільованого вебінтерфейсу (рис. 3.4).  
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4.3. Впровадження інклюзивних сервісів генерування бібліотечних ресурсів 

 

Доступ до культурних цінностей для соціальних категорій читачів 

з особливими освітніми потребами ускладнюється неможливістю сприйняття 

класичних форм представлення бібліотечних колекцій. Зазначений стан 

речей передусім змінює механізм здобуття відомостей про довколишню 

дійсність, її якісний і кількісний склад. Основним джерелом інформації 

при цьому не може бути друковане чи електронне видання текстового 

наповнення.  

Вирішенню проблем соціального, економічного та культурного розвитку 

осіб з порушенням зору та слуху приділяється особлива увага при  роз-

гортанні інклюзивних освітніх середовищ. Традиційні шляхи доступу читачів 

з особливими освітніми потребами до інформаційних ресурсів, вимагають 

значних часових і матеріальних витрат, і не забезпечують адекватного 

сучасному рівню розвитку технологій задоволення інформаційних потреб 

у різних сферах діяльності.  

Оскільки академічна науково-технічна бібліотека повинна забезпечити 

гнучке надання широкого діапазону послуг якомога більшій кількості 

соціальних груп реципієнтів, у проектованій інформаційній технології 

розподіленого опрацювання бібліотечних колекцій доцільно передбачити 

сервіс конвертування бібліотечних колекцій у другу за зручністю та  розпо-

всюдженістю форму сприйняття, а саме у структуру аудіофайлів. 

Загалом в електронних виданнях доцільно використовувати усі 

можливості мультимедіа, зокрема синтезований звуковий контент (рис.  4.5). 

Особливістю представленого сервісу генерування аудіоресурсів є 

забезпечення озвучення наперед промаркованого тексту (рис. 4.3) типовими 

тембрами голосів для зручності сприйняття предметної області та виділення 

дійових осіб. 
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Рис. 4.5. Структурна схема етапу генерування бібліотечних аудіоресурсів 

 

Принцип роботи сервісу складається з декількох етапів. На першому етапі 

здійснюється поділ представленого ANSI-масиву бібліотечного ресурсу в за-

лежності від тембру озвучування на фрагменти, які виділені маркер-теґами. 

На наступному етапі здійснюється поділ тексту на словесні складові.  

На останньому етапі здійснюється автоматичний пошук в базі даних 

звукових треків вимовлених слів. У разі, якщо такого треку не знайдено, за 

словником переносів слово ділиться на склади, і виконується повторний 

циклічний пошук поки не буде знайдено маркер-теґу закінчення озвучення 

фрагменту поточним тембром.  

На останньому етапі здійснюється послідовна конкатенація всіх раніше 

конкатенованих треків в залежності від вказаного маркер-теґами голосу 

озвучування (рис. 4.6). Цей процес відбувається поки не буде знайдено символу 

закінчення ресурсу.  
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Рис. 4.6. Виробничий цикл розширеного генерування бібліотечних аудіоресурсів 
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Іншим інклюзивним сервісом є підсистема сурдоперекладу електронних 

колекцій з використанням анімації жестів [43]. Принцип роботи підсистеми 

складається з декількох етапів (рис. 4.7). На першому етапі здійснюється поділ 

представленого тексту на понятійні макрофрагменти. На другому етапі здійсню-

ється пошук в базі анімаційних файлів слів. У випадку, якщо такого файлу 

не знайдено, слово ділиться на літери, і повторно здійснюється пошук в базі літер. 

 

Рис. 4.7 . Структурна схема етапу сурдосупроводу бібліотечних ресурсів 

 

На останньому етапі здійснюється послідовна конкатенація логічного фра-

гменту видання за всіма ідентифікованими анімаціями макрофрагментів. Цей 

процес відбувається циклічно, допоки не буде знайдено маркеру закінчення ресурсу.  

Впроваджений сервіс динамічного конвертування тексту у мовлення 

[113] та у сурдосупровід [23] і його подальший розвиток забезпечує 

соціалізацію реципієнтів з особливими потребами та долучення їх до фахово 

неадаптованих бібліотечних колекцій. Також кожен сервіс інклюзивних 

розширень можна використовувати і поза проектованою підсистемою 

комплектування фондів для поточних потреб авторизованого користувача. 
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Для одержання рельєфно-крапкових бібліотечних фондів використовується 

низка традиційних технологій, які за способом реалізації шрифту вирішено 

поділити на два великі класи: поліграфічні та комп’ютерні [125]. Сучасні 

наукові дослідження у галузі реабілітації таких категорій реципієнтів 

бібліотечних колекцій переважно стосуються поліграфічних технологій 

нанесення рельєфно-крапкових зображень на різні матеріали при тиражуванні 

інформації для незрячих та аналізу мікрогеометрії поверхні цих матеріалів [38].  

Проте, ефективний засіб гарантування участі в суспільному інформа-

ційному обміні – це комп’ютерні тифлотехнології, які за допомогою 

спеціальних апаратних і програмних засобів забезпечують доступність 

комп’ютерної техніки як ефективного інструменту вільного самостійного 

доступу до суспільних інформаційних ресурсів [23]. Масове поширення 

комунікативних мобільних пристроїв робить використання комп’ютерних 

тифлотехнологій ще актуальнішим. 

Однак, впровадження сучасних тифлоінформаційних комп'ютерних техно-

логій гальмується дорожнечею нестандартного устаткування, що переважно 

становить частину вузькоспеціалізованих, громіздких і коштовних апаратних 

комплексів, здебільшого іноземного виробництва, не адаптованих до 

кириличного контенту. Це робить комп'ютерну тифлотехніку практично 

недоступною для індивідуального користування. Складність інтерфейсу та брак 

знань іншомовної медичної термінології у соціальних працівників з догляду за 

неповносправними робить можливість використання в Україні таких пристроїв 

досить проблематичною. У зв'язку із цим актуальним є завдання розробки 

нових недорогих мобільних та компактних інформаційно-комунікаційних 

тифлотехнологій, зокрема засобів оперативної адаптації бібліотечних фондів 

для реципієнтів з вадами зору. 

Стандартний шрифт Брайля складається із різних комбінацій шести 

елементів символів – два елементи горизонтально і три вертикально. Кожному 

символу відповідає комірка з певним розміщенням у ній елементів. 
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 Система шестикрапкового кодування Брайля з допомогою 64-х символів 

з діапазону АSСII отримала назву «The North American Braille ASCII Code» 

(Північноамериканський ASCII код для подання шрифту Брайля). Основна сфера 

застосування цієї системи — зберігання брайлівського тексту в простому форматі 

даних, при якому не потрібно спеціалізованого програмного забезпечення для 

редагування файлів. Однак, для на сьогодні поширений дещо доповнений 

восьмикрапковий варіант, який знайшов відображення в стандарті Unicode 6.0. 

Загалом, будь-яка з крапок має два стани: у комп’ютерній інтерпретації Брайля 

плоска крапка подається як 0, а опукла — 1. Виходячи з цього твердження, можна 

вважати, що вісім крапок символу шрифту Брайля утворює байт, правило 

формування якого наступне: стан крапки потрібно записувати в зворотному 

порядку, тобто на початку рядка має розташовуватися крапка 8, а в кінці — крапка 1.  

Таким чином, підсистема комп’ютерної інтерпретації шрифту Брайля, 

придатна до відтворення текстів для реципієнтів з обмеженими можливостями 

зору, покладена в основу корисної моделі індивідуального мобільного пристрою 

для оперативної адаптації оцифрованих бібліотечних фондів, де рельєф 

символу реалізовано тактильними компонентами, що регулюються за допо-

могою сервопривода чи п’єзоелементами. 

Для отримання тифломоделі шрифту Брайля (рис. 4.8) за алгоритмом 

оперативної адаптації електронних видань [57] передусім потрібно визначити 

наявне електронне видання в електронному систематичному каталозі [32], 

доступному з кінцевого терміналу профільованого користувача [124]. Відтак, 

обраний файл електронного видання буде фрагментарно завантажено у вигляді 

ANSI-масиву в ОЗП апаратної обчислювальної платформи. 

Відправлення даних працює в перериванні таймера апаратної платформи. 

При парсері масиву текстових даних кодового простору Braille ASCII 

запускається цикл побітного аналізу стану елемента рельєфу: в разі наявності 

крапки у символі номер відповідного біта долучається до тимчасового рядка. 
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Відтак формується ESCAPE-послідовність для конфігурування виконавчих 

механізмів при відтворенні інформаційної моделі символу Брайля шляхом 

зміни положення тактильних компонентів. 

 

Рис. 4.8. Структурна схема етапу тифлоінформаційної адаптації  

бібліотечних ресурсів 

 

Після прочитання символу тимчасовий рядок очищується. Скидання 

перед відправленням даних робити обов’язково, тому що не можна слати 

ESCAPE-послідовності підряд. Якщо пристрій прийняв символ, а від-

творення попереднього символу не закінчене, то апаратни пратформа 

перерве поточне відтворення і приступить до відтворення нового символу, 

що буде дуже незручним для реципієнта. Завершення відтворення 

запущеного файлу реалізоване за виявленням логічного маркера завершення 

потоку даних EOF. Після конвертування вмісту опрацьовуваного видання 

буде згенерована мікропрограма, яка надходить на тифлопристрій, де рельєф 

кожного символу шестикрапкової системи Брайля реалізовано дотиковими 

компонентами (щупами), що регулюються за допомогою п’єзоелементів. 
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4.4. Розроблення вебсервісу вибірки тематичних публікацій 

 

Вибірка тематичних публікацій за напрямом наукових досліджень 

та пошук фахівців відповідного рівня наукової кваліфікації завжди були 

клопіткою інтелектуальною працею з низкою повторюваних операцій 

та можливим отриманням недостовірного результату через людський чинник. 

Тому постала потреба розроблення сервісу опрацювання ресурсів академічного 

репозитарію для підбору бібліографії на предмет відповідності заданій 

тематиці чи пошуку адекватного консультанта (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Виробничий цикл вибірки тематичних публікацій 
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На початку користувач сервісу вносить свою інформацію для здійснення 

пошукового запиту. Інформація необхідна для здійснення запиту складається з 

даних про наукові статті та інші публікації здобувача. 

На етапі фільтрування наукових працівників спочатку здійснюється 

вибірка науковців в куруючому закладі вищої освіти. Для цього здійснюється 

запит в базу даних академічного репозитарію. Для успішного результату велике 

значення має актуальність та наповненість необхідною інформацією бази 

даних, оскільки повнота інформації про вченого вплине на результати 

наступних етапів. Тому потрібно обов’язковою є наявність інформації про 

вчене звання та спеціальність науковця. Також цей етап включає фільтрування 

науковців за датою здобуття їхнього наукового ступеня. 

Після отримання переліку науковців відбувається запит на отримання їхніх 

праць з переліку фахових видань та індексованих у відповідних науко-

метричних базах на дату їх публікування. На наступному етапі для кожної 

праці у випадку, якщо мова досліджуваного тексту не співпадає з мовою 

еталонного тексту, відбувається лінгвістична корекція, яка полягає в перекладі 

категорій вибірки. Відтак, відбувається порівняння заголовків, ключових слів, 

та реферованих фраз, а також оцінювання відповідності анотацій та наукових 

результатів, зазначених у висновках. За відсотком збігів формуються вагові 

коефіцієнти за кожним параметром вибірки. Зважаючи на отримані результати 

відбувається оцінювання відповідності відібраної публікації. Наведений 

алгоритм застосовується до наступної роботи з переліку вибірки публікацій. 

Після завершення обходу вибірки фахових публікацій відбувається 

впорядкування отриманого переліку за релевантністю, яке полягає в розміченні 

праць за порядком спадання значення оцінки відповідності. Для впорядкування 

знайдених прізвищ використовується оцінка середнього арифметичного 

зваженого коефіцієнта праць науковця, де ваговим коефіцієнтом праці буде 

обернене значення позиції роботи в переліку публікацій, а набором параметрів 

для науковця будуть значення оцінки відповідності за уточненою реляційною 

моделлю систематичного каталогу. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

1. На основі досліджених шляхів актуалізації оцифрованих фондів 

обґрунтунтовано комплекс заходів з пошукової оптимізації для підняття 

позицій інформаційного порталу науково-технічної бібліотеки освітнього 

закладу. 

2. Побудовано міжкорпоративну модель організації профільованого медіа-

контенту, яка надає гнучкий інструментарій комунікації реципієнтів 

з навчальними матеріалами на проектованому кросплатформовому 

мобільному вебтерміналі інформаційного порталу науково-технічної 

академічної бібліотеки. 

3. Уточнено виробничий цикл імпортування друкованих бібліотечних 

колекцій шляхом введення доповняльного функціоналу для робочого 

кабінету профілю бібліотекаря з реалізацією захоплення і передачі 

унікальної ролі, що забезпечує розширення обсягу виконуваних операцій 

«з одним виконавцем» при оцифруванні та розпізнаванні видань. 

4. Вдосконалено інклюзивний сервіс оперативного генерування бібліотечних 

аудіоресурсів шляхом виділення інтонаційного супроводу та дійових осіб 

при синтезуванні звукового контенту з промаркованого ANSI-масиву 

бібліотечного ресурсу. 

5. Вдосконалено інклюзивний сервіс оперативного генерування бібліотечних 

ресурсів з сурдосупроводом шляхом виділення понятійних макрофрагментів 

з промаркованого ANSI-масиву бібліотечного ресурсу та подальшої 

послідовної конкатенації логічного фрагменту видання за всіма 

ідентифікованими анімаціями макрофрагментів. 

6. Вдосконалено інклюзивний сервіс генерування бібліотечних ресурсів 

з тифлосупроводом шляхом інтегрування побудованої корисної моделі 

оперативної брайлярезації промаркованого ANSI-масиву бібліотечного 

ресурсу як мобільну периферію для кінцевого терміналу профільованого 

користувача з особливими освітніми потребами. 
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7. Обумовлено критерії та побудовано структурну схему виробничого циклу 

сервісу опрацювання ресурсів академічного репозитарію для вибірки 

переліку публікацій на предмет відповідності тематиці і подальшого 

генерування супровідної документації встановленої форми.  
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РОЗДІЛ 5. КОМПОЗИЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛІВ 

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

5.1. Композиційний дизайн модуля KI6iC.showcase 

 

Бібліотечний підрозділ інституції вищої освіти виконує функції соціально-

інформаційного осередку для підтримки навчально-виховної, науково-

педагогічної, адміністративно-видавничої та науково-дослідницької компоненти 

освітньої діяльності закладу. Крім класичного аудиторного простору 

академічна бібліотека дедалі активніше посилює свою мережеву присутність, 

пропонуючи різноманітні канали зв’язку. Електронні інформаційні продукти та 

послуги академічної бібліотеки зосереджені на вебпорталі, який ефективно 

розширює комунікативний простір та доповнює традиційні форми 

обслуговування і є основним навігаційним засобом віддаленого отримання 

бібліографічних послуг автентифікованими суб’єктами освітнього процесу. 

Зручність користування мережевим ресурсом визначається структурою 

вебпорталу, актуальністю й доцільністю надаваного контенту, гнучкістю 

й достатністю гіперпосилань. 

У представленому дослідженні засобами оригінального скрипта 

моніторингу пошукового трафіка та профільованої відвідуваності розділів 

сайту проаналізовано статистику експлуатації вебресурсів інформаційного 

порталу науково-технічної бібліотеки авторизованими користувачами 

впродовж тридцяти академічних місяців, що є достатнім обсягом статистичної 

вибірки. Методика опрацювання результатів охоплює зведення та групування 

статистичного матеріалу за посадовими обов’язками користувачів з огляду на їх 

зацікавлення та відсоток загальної тривалості опрацювання тематичного 

контенту основних розділів порталу в онлайн. Серед користувачів як суб’єктів 

освітнього процесу було виділено сутності студентів, аспірантів, викладачів 

та інших співробітників закладу. 



 

133 

Аналіз отриманих результатів (додаток Г.1) показав, що сутність 

студентів, найчисельніша серед усіх та домінуюча у студентоцентричній 

освітній системі, загалом проявляє найбільшу активність у роботі 

з бібліотечними зібраннями та каталогом як навігаційним засобом по них. 

Також найбільший відсоток зацікавлення серед інших сутностей саме 

студенти виявили у розділі віртуальних виставок як потужного інструменту 

просвітницької діяльності бібліотеки. Цікавий результат відвідання 

студентами сторінки віртуальних виставок (крім очевидного суб’єктивного 

сприйняття календарно-ювілейних подій та персоніфікованих добірок) 

показала вибірка по академічних спеціальностях: що освітні інтереси 

студентів збігаються з професійними і найбільшу зацікавленість викликає 

власне навколофахова тематика. 

Задля якісного просування результатів науково-навчальної роботи 

в маси стейкхолдерів, необхідний сервіс, який би зміг забезпечити зв’язок 

між роботодавцем та суб’єктами (елементами, студенти, викладачі) навчання 

в закладах вищої освіти. Також цей сервіс повинен надавати можливість 

ознайомлення з діяльністю кафедр та наукових шкіл навчального закладу, 

його окремих студентів та викладачів. Крім того, необхідно забезпечити 

можливість зворотного зв’язку між роботодавцем та навчальним закладом 

задля можливого удосконалення навчальної програми у зв’язку зі змінами 

на професійному ринку, що дасть закладу освіти актуалізувати освітню 

складову навчання. 

Щоб забезпечити вказані потреби було запропоновано макет-ескіз 

сторінки наукового проекту студента (рис. 5.1). Згідно з макетом основну 

площу вебсторінки займатиме зображення проекту, яке й буде привертати 

основну увагу стейкхолдера і повинне відображати повноту мети проекту. 

Зображенням проекту може бути фото, якщо це фізичний виріб, знімок 

екрану, якщо це програма, креслення і т.д. Назва проекту відображає 

відповідно назву проекту.  
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Списки наукових керівників та авторів проекту допоможе роботодавцю, 

перейшовши за гіперпосиланням, ознайомитися з попередніми роботами 

та коротким досьє керівника чи/та автора, таким чином отримати інформацію 

про досвід відповідної особи. Також на сторінці відображається контактні дані 

для зв’язку з проектантами та список значень компетентностей проекту. 

У випадку якщо користувач захоче переглянути інші проекти з цією ж 

компетентністю необхідно перейти за посиланням. Для додаткового, більш 

детального ознайомлення з проектом існує пункт з описом проекту, який 

є свого роду анотацією до проекту. 

 

 

Рис. 5.1. Сторінка демонстрованого фахового досягнення 

 

Розділ медіа контенту та додаткового медіа контенту повинен містити 

галерею додаткових зображень проекту, відео майстер класи, а також 
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при наявності та необхідності інструкцію, документацію, ліцензію на проект 

(готову одиницю проекту). До кожного проекту зазвичай публікуються наукові 

праці та тези конференцій зі списком яких можна буде ознайомитися, а також 

переглянути публікацію перейшовши за гіперпосиланням. Також існує 

можливість прикріпити до проекту наукові рецензії. Це дасть змогу 

стейкхолдеру побачити детальніше розібратись з позитивними та негативними 

сторонами проекту. Крім того кожен проект супроводжується списком 

використаних джерел, що надає змогу зрозуміти чим послуговувались автори 

при виконанні проекту. 

 

 

Рис. 5.2.  Сторінка вітрини 

 

Для перегляду всіх наявних сторінок проектів слід перейти на сторінку 

вітрини (рис. 5.2). В блоці контенту сторінки вітрини знаходиться список 

проектів та елементи управління видачі випадний список 1 та випадний список 2, 
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які здійснюють зміну кількості виводів проектів на сторінку (3, 6, 9 проектів 

на сторінку) та спосіб сортування видачі (за популярністю, за оцінкою, 

за датою по спаданню, за датою по зростанню).  

Також блок контенту сторінки містить пагінацію у вигляді списку 

посилань на сторінки, при переході по яким здійснюється завантаження 

вибраної сторінки запитуваної видачі. Одиночний проект в списку видачі 

містить інформацію про назву проекту, посилання на сторінку цього проекту 

та головне зображення проекту . З правої сторони сторінки міститься блок 

бічної панелі. Бічна панель повинна становити не більше однієї третьої 

від загальної ширини сторінки. В бічній панелі сторінки вітрини заходяться 

фільтри, які й формують результуючу видачу сторінки та відповідно 

й кількість елементів для пагінації.  

При першому вході на сервіс KI6iC.showcase користувач зазвичай 

потрапляє на Головну сторінку (рис. 5.3). Головна сторінка містить елемент 

винесених основних категорій. Цей елемент являє собою перелік обраних, 

визначених як найбільш привабливі для користувача сервісу, категорій 

при переході по прикріпленому посиланні здійснюється підвантаження 

сторінки Вітрини з видачею проектів за обраною категорією. Релевантність 

категорій, які будуть відображатись, обчислюється побудованим 

аналітичним апаратом (3.11). 

Під блоком винесених категорій знаходиться блок мапи. Його основним 

завданням є допомога користувачу сервісу візуально зорієнтуватись 

в фізичному розташуванні академічного закладу в населеному пункті. Нижче 

знаходиться блок з додатковою інформацією, який містить відомості 

про адресу (локацію) університету, години роботи та контактна інформація: 

email, номер телефону. Крім того в цьому ж блоці знаходяться посилання 

на соціальні мережі в яких присутній заклад вищої освіти. Також в правій 

частині сторінки міститься список активних категорій проектів при переході 

по яких відбудеться переадресація на сторінку Вітрини з відповідним 

фільтром по категоріях. 
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Рис. 5.3. Головна сторінка 

 

Окрім описаних блоків на Головній сторінці також присутні загальні для 

сайту блоки, які будуть відображатися і на інших сторінках сервісу, підвал та 

шапка сайту. В шапці сайту знаходяться посилання на сайт академічної 

установи та сайт департаменту бібліотеки, а також головну сторінку сервісу 

KI6iC.showcase. Крім того в шапці знаходиться коротка контактна інформація 

академії та панель пошуку по сайту. Нижче знаходиться головне меню по кліку 

на елемент якого здійснюється перехід на відповідну сторінку на сайті. Підвал 

сайту містить перелік основних категорій проектів, коротку контактну 

інформацію, панель пошуку по сайту та меню підвалу. 
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Сторінка Про нас  (рис. 5.4) виконує функцію ознайомлення стейкхолдера 

з пропозиціями навчального закладу. Тут в основному тексті сторінки 

розташовується інформація про заклад, його цілі та здобутки. Водночас ця 

інформація має великий вплив для індексації сайту сервісами-пошуковиками 

Google, Bing, DuckDuckGo.  

Нижче розміщуються блоки з посиланнями на соціальні мережі та 

відеопрезентація закладу. 

 

 

Рис. 5.4. Сторінка Про нас 

 

Самодостатність пошукового рушія (рис. 3.5) дозволяє виконувати пошукові 

функції та керувати вмістом сайту вітрини, що робить його повноцінним ядром 

проектованої інтелектуальної інформаційної технології. Отримані результати 

моніторингу бібліотечного порталу (додаток Г.2) чітко відображають 

ефективність застосованого педагогічного рішення [62] для представлення 

студентських професійних здобутків та популяризації обраного фаху разом з 

піднесенням авторитету академічної науково-технічної бібліотеки (додаток Д). 
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5.2. Композиційний дизайн модуля KI6iC.creative 

 

Сторінка проекту в сервісі KI6iC.creative призначена показувати 

узагальнену інформацію про хід виконання проекту, стан етапів роботи 

та кінцеві терміни (дедлайни) по виконанню проекту (рис. 5.5). На початку 

сторінки знаходиться назва проекту та прогрес проекту, який зпроектований 

у формі процентного відношення виконаних етапів проекту до не виконаних 

і рекомендується зображати у вигляді прогресбару. Нижче присутня кнопка 

по додаванню нового етапу проекту та текстове поле зі значенням дедлайну 

проекту. 

 

Рис. 5.5. Сторінка проекту в сервісі KI6iC.creative 

 

Під цими блоками розміщений список етапів виконання проекту. Елемент 

списку має назву та кінцевий термін виконання етапу, а також шкалу прогресу 

етапу, яка виконана подібно до прогресу проекту, але характеризує процентне 

відношення виконаних/не виконаних завдань етапу (тасків). Крім того кожен 

елемент етапу містить показник важливості таску для виконання етапу та вагу 

етапу – показник важливості етапу для виконання проекту.  
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Вага етапу та показник важливості таску виражені у процентному 

співвідношенні відносно готовності проекту/етапу, тобто чим вищий відсоток 

важливості, тим більший вплив на повне виконання проекту/етапу несе той чи 

інший етап/таск відповідно. Щоб переглянути детальнішу інформацію про етап 

необхідно перейти за посиланням потрібного елементу списку етапів (рис. 5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Сторінка етапів проекту 

 

Сторінка етапу на початку містить назву етапу та прогрес етапу, який як 

вже було сказано раніше показує скільки було зроблено тасків поточного етапу. 

Нижче розташовується кнопка додавання нового завдання та значення 

дедлайну поточного етапу. Під ними розташований блок зі списком тасків. 

Елементи списку тасків, містять інформацію про назву завдання, кінцеву дату 

виконання та статус таску. Статус таску характеризує поточний стан виконання 

завдання і може набувати одного із запропонованих значень: готовий, 

виконується, відхилений, очікується та утримується. Статус утримується 

відрізняється від статусу очікується тим що таск уже почали виконувати, але 

з’явились питання від виконавця, чи необхідна додаткова інформація. 
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Натомість таск зі статусом «очікується» ще не почали виконувати. Крім того 

елемент списку завдань містить значення складності таску та зображення з 

посиланням на профіль імовірного виконавця завдання. Для перегляду 

детальнішої інформації про завдання необхідно здійснити перехід по 

гіперпосиланню на сторінку завдання (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Сторінка завдання 

 

На сторінці завдання можна побачити назву завдання, дедлайн та статус 

завдання, а також складність завдання. Складність таску виставляється 

керівником етапу/проекту після узгодження з виконавцем. В майбутньому, 

після закінчення проекту впливає на характеристику та рейтинг виконавця. 



 

142 

Узгодження складності таску та додаткові питання здійснюється завдяки 

інтегрованому в KI6iC.creative елементу чатів сервісу KI6iC.socio. Також 

переписку можна продовжити в сервісі KI6iC.socio перейшовши за відповідним 

посиланням в блоці чату з керівником внизу сторінки завдання.  

Крім того сторінка таску містить детальний опис завдання та прикріплені, 

необхідні для виконання завдання, файли, які зберігаються в тимчасових 

фондах репозитарію академічної бібліотеки. Нижче розташований блок списку 

виконавців завдання. Кожен елемент списку містить ім’я виконавця, його 

аватар, та відсоток внеску в роботу над завданням. Таким чином 

використовуючи складений відсоток внеску з усіх завдань можна здійснити 

оцінку загального внеску виконавця в роботу над проектом. Для більш 

детального ознайомлення з роботою та внеском виконавця слід перейти по 

гіперпосиланню на сторінку виконавця (рис. 5.8) Далі на сторінці знаходиться 

блок історії виконання завдання.  

 

Рис. 5.8. Сторінка виконавця 
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Цей блок виконується у формі зв’язних графів записів та зв’язків між 

ними розподіленої системи контролю версій GIT. Використання системи GIT 

дозволить в зручній формі показати як, ким та коли виконувалось завдання, а 

також визначити кількість вкладу в роботу кожного виконавця. 

На сторінці виконавця відображається ім’я виконавця, загальний рейтинг, 

та середній внесок в проектах. Також на сторінці виведено список 

компетенцій виконавця, клікнувши на елемент якого виведеться модальне 

вікно з проектами, де виконавець набув цієї компетентності. Крім того на 

сторінці виконавця міститься список проектів на яких був задіяний 

виконавець. Нижче розташований список останніх завдань виконавця, 

елементи якого окрім назви, дедлайнів, статусу та складності завдання, 

містять ще й внесок поточного виконавця (додаток Е). 

 

 

5.3. Композиційний дизайн модуля KI6iC.socio 

 

Сервіс KI6iC.socio забезпечує потребу комунікації між студентами та 

викладачами ЗВО, а також для підвищення міжстудентського спілкування 

та співпраці. Головна сторінка KI6iC.socio містить панель зі списком чатів в 

яких присутній поточний користувач. Чати бувають різних типів і це 

відображається в списку відповідною піктограмою в лівому верхньому куті 

одиночного чату. В правому ж верхньому куті відображаються кількість 

нових, не прочитаних поточним користувачем повідомлень. Чати в списку 

сортуються за пріоритетом який визначається за формулою (3.4). В чаті 

«важливі сповіщення» відображаються повідомлення про те що поточному 

користувачу надіслали повідомлення в одному із чатів, а також 

адміністративні повідомлення наприклад про наближення дедлайну 

реперної точки, чи наявності заборгованості по оплаті за навчання. Панель 

чату (рис. 5.9) містить назву чату нижче якої розміщується прикріплене 

адміністратором спільноти повідомлення. 
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Далі здійснюється вивід повідомлень від користувачів чату у форматі 

аватар користувача, його ім’я, та саме повідомлення. 

 

 

Рис. 5.9. Головна сторінка KI6iC.socio 

 

В підвалі панелі чату знаходиться блок відправки повідомлень він собою 

являє елемент текстового поля для введення повідомлення та кнопки 

для відправлення інших типів повідомлень: мікрофон для голосових 

повідомлень, камера для захоплення фото- й відео контенту та кнопка 

прикріплення файлів, активованих для надсилання. 
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Для надсилання повідомлення конкретному користувачу в спільноті 

потрібно в текстове поле ввести ключове слово «@», тоді з’явиться список 

користувачів спільноти відображенням ім’я та аватару користувача. Після 

вибору користувача слід продовжити введення повідомлення і після 

надсилання у вказаного користувача у важливих сповіщеннях відобразиться 

ваше повідомлення. Для типу чату дисципліни є функціонал відправлення 

прихованого повідомлення для викладача дисципліни, в також повідомлення 

для здачі елементу реперної точки. Для цього слід при надсиланні затиснути 

кнопку надсилання до появи меню в якому можна обрати тип надсилання 

повідомлення. Якщо обрати надсилання викладачу то це повідомлення в чаті 

буде видиме лише викладачу та особі що його надіслала. У випадку якщо було 

обрано здачу реперною точки, то адресанту буде показано модальне вікно 

(рис. 5.10). 

 

 

Рис. 5.10. Сторінка реперних точок дисципліни 

 

На сторінці реперних точок дисципліни розміщений елемент календар на 

якому маркером позначені дедлайни по здачі реперних точок та загальний 

список всіх реперних точок поточної дисципліни. Якщо користувач хоче 

переглянути реперні точки, які потрібно здати в конкретний день , 
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йому варто клікнути на потрібну дату в календарі після чого здійсниться 

фільтрування за поточною датою. Елемент реперної точки складається з назви, 

опису дати дедлайну та кнопки виконання. Фіксацію цієї кнопки 

користувацького повідомлення буде розцінено як спробу здачі і підготовлений 

матеріал надіслано викладачу, а після потвердженя ним буде зарахована здача 

(додаток Ж). 

 

 

5.4. Композиційний дизайн модуля KI6iC.terminal 

 

Основними частинами профільованого вебтерміналу бібліотечних фондів 

комп’ютеризованої бібліотечної інформаційної системи (рис. 5.11) є поле 

перегляду (1), пошук по контексту видання (2), зміст публікації (4), елемент 

меню (5), елемент закладка у виданні (6), елемент показу публікації на весь 

екран (7), елемент перемикання режиму день/ніч (8), елемент вмикання/ 

вимикання режиму високої контрастності (9), елемент плей/пауза для 

прослуховування аудіо книги (11), рядок прогресу аудіо книги (12), перемикачі 

попередньої та наступної сторінки (13) і перемикачі переходу на конкретну 

сторінку та автоматизованого переходу при заданому часі (14). Елементи 3, 10 – 

управляючі, при натисненні на них здійснюється демонстрація елементів 4 та 

11, 12 відповідно. Елементи 2, 3, 5-10, 13, 14 демонструються постійно з 

ефектом прозорості (80%), при наведенні на конкретний елемент прозорість 

зменшується (0%) і елемент стає повністю видимим. 

Особливістю поля перегляду є те що зображення виводиться на елемент 

canvas, що дозволяє зберегти захищеність інформації книги від копіювання це 

досягається завдяки введенню на елемент canvas зображення перетвореного 

в blob-формат. Завдяки зазначеному рішенню інформацію зручно зберігати 

на сервері, передавати для відображення на клієнтській частині системи 

без втрат художніх, мистецьких та хронологічних особливостей публікації, 

наприклад, пожовтіння паперу.  
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Також використання бінарного blob формату надає змогу здійснювати 

редагування видання в тому числі і оптичного коригування текстових 

та графічних матеріалів. 

 

Рис. 5.11. Графічний інтерфейс переглядача бібліотечних фондів 

Пошук по контексту видання дає можливість переглянути входження 

ключових слів у виданні з показом номеру сторінки входження. Таким чином 

реалізується класичний покажчик видання. 



 

148 

Також з використанням blob формату відображення видання здійснюється 

інтерактивний показ контексту вживання ключової фрази в тексті публікації. 

Зміст реалізує можливість переходу по контексту видання з використання 

смислових заголовків та підзаголовків видання, що також дозволяє 

структурувати видання для розподілення та покращення сприйняття інформації 

у великих за об’ємом публікаціях. 

Елемент меню здійснює управління параметрами інших елементів 

переглядача. Наприклад дозвіл демонстрації того чи іншого елементу, зміна 

рівня прозорості елементів, налаштування яскравості переглядача та час 

автоматичного увімкнення режимів день/ніч. Елемент закладки дає змогу 

зберегти важливі для користувача місцезнаходження у виданні. Також існує 

автоматична закладка, яка зберігає місцезнаходження користувача підчас 

останнього сеансу переглядання конкретної публікації. 

Функціонал елементу показу видання на весь екран надає змогу збільшити 

поле перегляду до розмірів екрану, забравши стандартні елементи браузера та 

операційної системи. Елемент перемикання режиму день/ніч та елемент 

вмикання/вимикання режиму високої контрастності змінюють яскравість та 

контрастність переглядача це полегшує сприйняття інформації в нічну пору доби 

(елемент день/ніч), а та покращує сприйняття для людей, що страждають 

дальтонізмом. 

Елементи плей/пауза та рядок прогресу аудіо книги реалізовує можливість 

прослуховування аудіо версії публікації. При тому елемент рядок прогресу 

слідкує за сторінковою позицією видання і здійснює перемотку аудіо файлу до 

поточної сторінки. Для переходу по сторінках видання використовується 

перемикачі попередньої та наступної сторінки, а також перемикачі переходу 

на конкретну сторінку та автоматизованого переходу при заданому часі. 

При переході на наступну/попередню сторінку здійснюється завантаження 

в діапазоні плюс та мінус одна сторінка по відношенні до запитуваної, таким 

чином реалізується захист інформації, яку містить видання, а також 

зменшується кількість інформації, що передається через мережу [66, 67, 72]. 
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Описаний підхід дозволяє полегшити можливість адаптування системи під 

різні платформи (рис. 5.12), зменшуючи дублювання коду при компілюванні 

клієнта для мобільних систем (Android, iOS), стаціонарних платформ (Windows, 

Linux, Mac), а також інших типів супровідних сервісів (зчитувач QR та штрих-

коду, планшет Брайля та синтезатор мовлення тощо). 

 

 

 

Рис. 5.12. Доставка цільового бібліотечного контенту на кінцевий термінал 

 авторизованого користувача академічного освітнього простору 

 

Також впровадження обумовленої архітектури бізнес-логіки серверної 

частини та визначеної конфігурації оптимальних сценаріїв забезпечує доступ 

до ключових модулів комп’ютеризованої інформаційної бібліотечної системи 

з окремих незалежних інтерфейсних терміналів кінцевих користувачів [70] 

із застосуванням різних типів обчислювальних пристроїв для переглядача 

оцифрованих зібрань науково-технічної бібліотеки, редактора фондів 

книгозбірні, медіа-платформи наукових досліджень, соціальної освітньої 

мережі та модуля моніторингу академічних досягнень [128]. 
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Висновки до п’ятого розділу 

 

1. Виконано композиційний дизайн та розроблено програмне забезпечення 

багатокористувацької медіаплатформи підтримки освітніх та наукових 

досліджень. 

2. Виконано композиційний дизайн та розроблено програмне забезпечення 

академічної вітрини студентських здобутків. 

3. Виконано композиційний дизайн та розроблено програмне забезпечення 

кросакадемічної корпоративної мережі. 

4. Виконано композиційний дизайн та розроблено програмне забезпечення 

вебтерміналу для інтерактивного профілювання навчально-методичного 

медіаконтенту 

5. Розроблено програмне забезпечення уніфікованого багатопрофільного 

комплексу інформаційної технології автоматизації сервіс-орієнтованих систем 

для розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів та оперативної доставки 

цільового бібліотечного контенту на кінцевий термінал авторизованого 

користувача академічного освітнього простору. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язане актуальне науково-прикладне завдання 

розроблення моделей циркулювання профільованих потоків даних у сервіс-

орієнтованих системах для автоматизованого опрацювання цифрових колекцій 

академічної науково-технічної бібліотеки та надання цільового контенту 

автентифікованому реципієнтові.  

На основі проведених досліджень отримано такі основні науково-

практичні результати: 

 

1. Проаналізовано тематику новітніх наукових праць з популяризації 

бібліотечних послуг і розгортання медіасередовищ академічної бібліотеки 

та показано недостатню повноту досліджень щодо особливостей 

компетентнісного профілювання бібліотечних ресурсів та інтеграції їх 

у студентоцентричний освітній процес. 

2. Сформульовано критерії дослідження та виконано системний аналіз 

методів проектування поширених середовищ управління бібліотекою, який 

показав відсутність суттєвого поступу щодо застосування сучасних 

інформаційних технологій у сфері цільового надання бібліотечних послуг. 

3. На основі складеної структурної схеми об’єктів автоматизації типової 

інформаційної бібліотечної системи побудовано типологічну діаграму, яка 

дозволила уточнити функціонал та розширити взаємозв’язки академічного 

бібліотечного середовища з інформаційним простором закладу вищої освіти. 

4. Побудовано моделі життєвих циклів типових сценаріїв освітнього процесу, 

які охоплюють та аналізують потоки даних основних департаментів 

закладу освіти та у кожній циклічній фазі вирішують окрему задачу 

організації академічного процесу чи його інформаційного супроводу 

бібліотечним медіаконтентом. 
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5. Побудовано моделі автоматичного опрацювання адаптивного освітнього 

контенту включно з офіційно невиданим, однак оперативно доповнюваним 

та уточнюваним методичним забезпеченням навчальних дисциплін 

кафедри, оригінальним механізмом захисту електронного видання 

від копіювання та реалізацією бібліотечних інклюзивних технологій. 

6. Побудовано моделі медіаплатформи командної творчості, тісно 

інтегрованої в освітні та бібліотечні процеси, створюючи широкі умови 

супроводу навчально-наукових досліджень зі спільним використанням 

наявних засобів, якими є електронні медіасервіси академічної бібліотеки.  

7. Побудовано моделі демонстрування фахових досягнень, які дала змогу 

впорядкувати функціональні зв’язки між основними освітніми 

департаментами та визначити параметри програмних шлюзів для 

оптимізації структури персоналізованих інформаційних потоків 

академічного простору. 

8. Розширено адаптивні сервіси оперативного генерування електронних 

бібліотечних фондів шляхом введення доповняльного функціоналу для 

робочого кабінету профілю бібліотекаря з отриманням аудіоресурсів, 

ресурсів з сурдо- та тифлосупроводом з промаркованого ANSI-масиву 

бібліотечних зібрань для кінцевого терміналу профільованого користувача 

з особливими освітніми потребами. 

9. Розроблено програмне забезпечення функціональних модулів інформа-

ційної технології автоматизації сервіс-орієнтованих систем для розподіленого 

опрацювання бібліотечних ресурсів, яке дозволило уточнити та розширити 

функціональні зв’язки між основними освітніми департаментами, 

поліпшило активність студентської наукової роботи та підвищило 

відвідуваність інформаційних ресурсів бібліотечного порталу на 15÷25%. 
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ДОДАТОК Б 

ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
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ДОДАТОК В 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ КОРИСТУВАЦЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ  

АВТОМАТИЗОВАНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

В.1. Середовище автоматизації виробничих циклів  

бібліотечної діяльності УФД/Бібліотека 
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В.2. Комплекс середовищ для автоматизації бібліотечних процесів UniLib 
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В.3. Інтегрована бібліотечно-інформаційна система 

 з неперервним розвитком ИРБИС 
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В.4. Автоматизована бібліотечна інформаційна система Руслан-Нео 

 

 

 

 

 

В.5. Автоматизована інформаційна бібліотечна система МАРК-SQL 
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В.6. Система автоматизації бібліотек Koha 

 

 

 

В.7. Система автоматизації бібліотек Greenstone 
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В.8. Система автоматизації бібліотечних процесів Librarica 

 

 

 

 

В.9. Система автоматизації бібліотечних процесів PhpMyBibli 
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В.10. Система автоматизації бібліотек Evergreen 

 

 

 

 

В.11. Система автоматизації бібліотек OpenBiblio 
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В.12. Система автоматизації бібліотек ALEPH 500 

 

 

 

В.13. Система автоматизації бібліотек InvenioILS 
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ДОДАТОК Г 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИКИ ВІДДАЛЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

БІБЛІОТЕЧНИХ СЕРВІСІВ 

 

Вибірка активності користувачів бібліотечними послугами 

 

Отримані послуги 

 

Суб’єкти освітнього 

процесу 
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до каталогу 

Робота 

з фондами 

Ознайомлення 

з новинками 

Відвідування 

виставок 

Зворотний 

зв’язок 

Студенти 30 40 5 25 0 

Аспіранти 40 45 5 5 5 

Викладачі 50 23 10 15 2 

Інші співробітники 20 35 25 20 0 

 

 

 

Моніторинг загальної відвідуваності основних розділів інформаційного порталу 
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ДОДАТОК Д 

 

КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА  

«ФАХОВО ОРІЄНТОВАНА ВЕБВІТРИНА АКАДЕМІЧНИХ ЗДОБУТКІВ» 

 

Д.1. Настанова щодо використання функціонального модуля 

«KI6iC.showcase» 

 

1. Авторизуватися в комп’ютеризованій навчальній системі. 
Запустити середовище академічної вітрини  

2. Дії у шапці вікна вебвітрини: 

2.1. В області контактної інформації обрати телефон, електронну пошту та локацію 
Української академії друкарства. 

2.2. В області пошукової підсистеми у випадному списку задати фільтр по категоріях та 
пошуковий запит. 

2.3. У правій бічній панелі оглянути усі категорії проектів студентської професійної 
творчості. 

2.4. Фіксація логотипу для переходу на вкладинку ГГооллооввннаа  

3. Дії у вкладинці ГГооллооввннаа : 

3.1. У лівому регіоні користувацької області оглянути релевантні категорії проектів 
студентської професійної творчості. 

3.2. У правій бічній панелі оглянути усі категорії проектів студентської професійної 
творчості. 

3.3. У нижньому регіоні користувацької області ознайомитися з адресою,  часом 
роботи та контактами Української академії друкарства; змоделювати маршрут до 
місця призначення. 

4. Дії у вкладинці ВВііттррииннаа : 

4.1. У випадному списку обрати критерій сортування проектів 
4.2. У лівому регіоні користувацької області оглянути мініатюри проектів студентської 

професійної творчості. 
4.3. Обрати та переглянути опис проекту 
4.4. Під блоком мініатюр виконати навігацію на потрібну сторінку. 

5. Дії у вкладинці РРееццееннззііїї : 

5.1. Оглянути перелік наявних рецензій. 
5.2. Обрати та переглянути рецензію 

6. Дії у вкладинці ММааййссттеерр--ккллаассии : 

6.1. Оглянути перелік наявних майстер-класів. 
6.2. Обрати та переглянути майстер-клас. 

7. Дії у вкладинці ППрроо  ннаасс : 

7.1. Оглянути піктограми переходу на сторінки Української академії друкарства у 
соціальних мережах. 

7.2. Прочитати анотацію вебвітрини. 
7.3. Ознайомитися з промоційною відеовізиткою Української академії друкарства 
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Д.2. Галерея інтерфейсів функціонального модуля «KI6iC.showcase» 
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Д.3. Текст функціонального модуля «KI6iC.showcase» 

Текст функціонального модуля написаний у середовищі розробки NodeJS 

із застосуванням системи керування вмістом WordPress, теми оформлення  

Envo eCommerce та бібліотеки компонентів Electron.   

 
//Файл «main.js» 
 

// Modules to control application life and create native browser window 

const { app, BrowserWindow, BrowserView } = require('electron') 

const path = require('path') 

 

function createWindow() { 

 browserWindow = new BrowserWindow({ 

  width: 1200, 

  height: 600, 

 }); 

 let browserView2 = new BrowserView({ webPreferences: { 

nodeIntegration: false } }); 

 browserWindow.setBrowserView(browserView2); 

 browserView2.setBounds({ x: 0, y: 0, width: 1200, height: 600 }); 

 browserView2.setAutoResize( { horizontal: true, vertical: true, 

width: true, height: true } ); 

 browserView2.webContents.loadURL('http://138.68.72.27:58080'); 

 

 browserWindow.on('closed', function () { browserWindow = null; }); 

 browserWindow.setMenu(null) 

 // browserWindow.webContents.openDevTools(); 

} 

 

// This method will be called when Electron has finished 

// initialization and is ready to create browser windows. 

// Some APIs can only be used after this event occurs. 

app.whenReady().then(() => { 

 createWindow() 

 

 app.on('activate', function () { 

  // On macOS it's common to re-create a window in the app 

when the 

  // dock icon is clicked and there are no other windows 

open. 

  if (BrowserWindow.getAllWindows().length === 0) 

createWindow() 

 }) 

 // app.on('ready', createWindow()); 

}).catch((error) => { 

 console.log({ error }); 

}) 

 

// Quit when all windows are closed, except on macOS. There, it's common 

// for applications and their menu bar to stay active until the user 

quits 

// explicitly with Cmd + Q. 

app.on('window-all-closed', function () { 

 if (process.platform !== 'darwin') app.quit() 

}) 

 

// In this file you can include the rest of your app's specific main 

process 

// code. You can also put them in separate files and require them here. 
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//Файл «package.json» 
{ 

  "name": "KI6iC.showcase", 

  "version": "1.0.0", 

  "description": " Клієнтська фахово орієнтована вебвітрина академічних 

здобутків.", 

  "main": "main.js", 

  "scripts": { 

    "start": "electron-forge start", 

    "package": "electron-forge package", 

    "make": "electron-forge make" 

  }, 

  "repository": "https://github.com/electron/electron-quick-start", 

  "keywords": [ 

    "Electron", 

    "quick", 

    "start", 

    "tutorial", 

    "demo" 

  ], 

  "author": "GitHub", 

  "license": "CC0-1.0", 

  "devDependencies": { 

    "@electron-forge/cli": "^6.0.0-beta.54", 

    "@electron-forge/maker-deb": "^6.0.0-beta.54", 

    "@electron-forge/maker-rpm": "^6.0.0-beta.54", 

    "@electron-forge/maker-squirrel": "^6.0.0-beta.54", 

    "@electron-forge/maker-zip": "^6.0.0-beta.54", 

    "electron": "^10.1.5" 

  }, 

  "dependencies": { 

    "electron-squirrel-startup": "^1.0.0" 

  }, 

  "config": { 

    "forge": { 

      "packagerConfig": {}, 

      "makers": [ 

        { 

          "name": "@electron-forge/maker-squirrel", 

          "config": { 

   "name": "KI6iC.showcase", 

   "icon": "./logo.ico" 

          } 

        }, 

        { 

          "name": "@electron-forge/maker-zip", 

          "platforms": [ 

            "darwin" 

          ] 

        }, 

        { 

          "name": "@electron-forge/maker-deb", 

          "config": {} 

        }, 

        { 

          "name": "@electron-forge/maker-rpm", 

          "config": {} 

        } 

      ] 

    } 

  } 

} 
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//Файл «index.html» 
 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 

<head> 

 <meta charset="UTF-8"> 

 <!-- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP --> 

 <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 

'self'; script-src 'self'"> 

 <meta http-equiv="X-Content-Security-Policy" content="default-src 

'self'; script-src 'self'"> 

 <title>UAD Shop</title> 

 <link rel="stylesheet" href="./style.css"> 

</head> 

 

<body> 

 <!-- You can also require other files to run in this process --> 

 <script src="./renderer.js"></script> 

</body> 

 

</html> 

 

 

 

//Файл «preload.js» 
 

// All of the Node.js APIs are available in the preload process. 

// It has the same sandbox as a Chrome extension. 

window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { 

  const replaceText = (selector, text) => { 

    const element = document.getElementById(selector) 

    if (element) element.innerText = text 

  } 

 

  for (const type of ['chrome', 'node', 'electron']) { 

    replaceText(`${type}-version`, process.versions[type]) 

  } 

}) 

 

 

//Файл «style.css» 
 

.webview_container { 

 width: 100%; 

 height: 100%; 

} 

 

webview { 

 min-width: 900px; 

 min-height: 1200px; 

} 
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ДОДАТОК Е 

 

КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА  

«МЕДІАПЛАТФОРМА СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

Е.1. Настанова щодо використання функціонального модуля  

(«KI6iC.creative») 

 

1. Авторизуватися в комп’ютеризованій навчальній системі. 

Запустити середовище командної роботи  

2. Компонентом ННооввиийй  ппррооеекктт або інструментарієм  ініціювати новий проект. 

Заповнити форму ідеї, вказати компетент ності. 

3. Дії в діалозі ДДооддааттии  ееттаапп  : 

3.1. Обрати (ввести) назву етапу у випадному списку ; 

3.2. Вказати у випадному списку вагу етапу ;  

3.3. У компоненті Календар вказати кінцевий термін  

виконання завдання; 

3.4. Натиснути кнопку ЗЗббееррееггттии; 

4. Компонентом ККеерруувваанннняя  ееттааппоомм   або інструментарієм   

відобразити  деталі етапу. 

5. Дії в діалозі ДДооддааттии  ззааввддаанннняя: 

5.1. Обрати (ввести) назву та вагу завдання 

 у вкладеній парі випадного списку ; 

5.2. Вказати виконавця завдання   ; 

5.3. Вказати кінцевий термін виконання завдання    ; 

5.4. Натиснути кнопку ЗЗббееррееггттии  ; 

6. Вказати інструментарій 

a) b)

 для перегляду додаткової інформації 

про відповідне завдання; 

7. Вказати інструментарій  для перегляду додаткової інформації 

про відповідного виконавця. 
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Е.2. Галерея інтерфейсів функціонального модуля «KI6iC.creative» 

 

 

a) b)
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Е.3. Текст функціонального модуля «KI6iC.creative» 

Базові процедурні фрагменти функціонального модуля написані 

у середовищі розробки NodeJS із застосуванням теми оформлення AdminLTE, 

бібліотеки компонентів Electron та фреймворку Angular 6. 

  

 

//Файл «kI6iC-creative.component.html» 

<div class="box box-primary"> 
  <div class="box-header with-border"> 
    <h3 class="box-title">Етап 1: [Name]</h3> 
  </div> 
  <div class="box-body"> 
    <button>Додати етап</button> 
    <h3>Потрібно закінчити до: <strong>[date.time] </strong></h3> 
    <ul class="products-list product-list-in-box"> 
 
      <li class="item"> 
        <div class="product-info"> 
          <span class="titlespan"><strong>Task#1</strong></span> 
          <span class="pull-right">Потрібно закінчити до: <strong> 
[date.time]</strong></span> 
          <div class="progress xs"> 
            <div class="progress-bar progress-bar-green" style="width: 
90%;"></div> 
          </div> 
          <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 
            <div> 
              <h2>Складність завдання: <b>2</b></h2> 
              <h3>Статус завдання: <b>in progress</b></h3> 
            </div> 
            <div class=""> 
              <img src="assets/img/avatar.png" alt="user image" 
class="offline" style="max-height: 150px;"> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
      </li> 
 
      <li class="item"> 
        <div class="product-info"> 
          <span class="titlespan"><strong>Task#2</strong></span> 
          <span class="pull-right">Потрібно закінчити до: <strong> 
[date.time]</strong></span> 
          <div class="progress xs"> 
            <div class="progress-bar progress-bar-green" style="width: 
40%;"></div> 
          </div> 
          <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 
            <div> 
              <h2>Складність завдання: <b>4</b></h2> 
              <h3>Статус завдання: <b>on hold</b></h3> 
            </div> 
            <div class=""> 
              <img src="assets/img/avatar.png" alt="user image" 
class="offline" style="max-height: 150px;"> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
      </li> 
 
    </ul> 
  </div> 
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</div> 
<div class="box box-primary"> 
  <div class="box-header with-border"> 
    <h3 class="box-title">Проект нотного редактора COVID-19</h3> 
  </div> 
  <div class="box-body"> 
    <button>Додати етап</button> 
    <h3>Потрібно закінчити до: <strong> [date.time]</strong></h3> 
    <ul class="products-list product-list-in-box"> 
      <li class="item"> 
        <div class="product-info"> 
          <span class="titlespan"><strong>Етап #: [Name]</strong></span> 
          <span class="pull-right">Потрібно закінчити до: <strong> 
[date.time]</strong></span> 
          <div class="progress xs"> 
            <div class="progress-bar progress-bar-green" style="width: 
90%;"></div> 
          </div> 
          <h2>Вага етапу: <b>20</b></h2> 
          <div class="row"> 
            <div class="col-sm-6"> 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #1</span> 
                <small class="pull-right">90%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 90%;"></div> 
              </div> 
 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #2</span> 
                <small class="pull-right">70%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 70%;"></div> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="col-sm-6"> 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #3</span> 
                <small class="pull-right">60%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 60%;"></div> 
              </div> 
 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #4</span> 
                <small class="pull-right">40%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 40%;"></div> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
      </li> 
 
      <li class="item"> 
        <div class="product-info"> 
          <span class="titlespan"><strong>Етап #: [Name]</strong></span> 
          <span class="pull-right">Потрібно закінчити до: <strong> 
[date.time]</strong></span> 
          <div class="progress xs"> 
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            <div class="progress-bar progress-bar-green" style="width: 
40%;"></div> 
          </div> 
          <h2>Вага етапу: <b>30</b></h2> 
          <div class="row"> 
            <div class="col-sm-6"> 
 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #1</span> 
                <small class="pull-right">50%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 50%;"></div> 
              </div> 
 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #2</span> 
                <small class="pull-right">30%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 30%;"></div> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="col-sm-6"> 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #3</span> 
                <small class="pull-right">10%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 10%;"></div> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
      </li> 
 
      <li class="item"> 
        <div class="product-info"> 
          <span class="titlespan"><strong>Етап #: [Name]</strong></span> 
          <span class="pull-right">Потрібно закінчити до: <strong> 
[date.time]</strong></span> 
          <div class="progress xs"> 
            <div class="progress-bar progress-bar-green" style="width: 
10%;"></div> 
          </div> 
          <h2>Вага етапу: <b>50</b></h2> 
          <div class="row"> 
            <div class="col-sm-6"> 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #1</span> 
                <small class="pull-right">10%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 90%;"></div> 
              </div> 
 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #2</span> 
                <small class="pull-right">5%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 70%;"></div> 
              </div> 
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            </div> 
          </div> 
        </div> 
      </li> 
 
      <li class="item"> 
        <div class="product-info"> 
          <span class="titlespan"><strong>Етап #: [Name]</strong></span> 
          <span class="pull-right">Потрібно закінчити до: <strong> 
[date.time]</strong></span> 
          <div class="progress xs"> 
            <div class="progress-bar progress-bar-green" style="width: 
10%;"></div> 
          </div> 
          <h2>Вага етапу: <b>50</b></h2> 
          <div class="row"> 
            <div class="col-sm-6"> 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #1</span> 
                <small class="pull-right">10%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 90%;"></div> 
              </div> 
 
              <div class="clearfix"> 
                <span class="pull-left">Task #2</span> 
                <small class="pull-right">5%</small> 
              </div> 
              <div class="progress xs"> 
                <div class="progress-bar progress-bar-green" 
style="width: 70%;"></div> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
      </li> 
 
    </ul> 
  </div> 
</div> 
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ДОДАТОК Ж 

 

КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА  

«АКАДЕМІЧНА КОРПОРАТИВНА МЕРЕЖА» 

 

Ж.1. Настанова щодо використання функціонального модуля 

«KI6iC.socio» 

 

1.  Авторизуватися в комп’ютеризованій навчальній системі. 

Запустити середовище академічної корпоративної мережі 

2. Обрати необхідний 

профільований чат   

3. Кнопкою ППррииккррііппииттии  ффааййлл  викликати діалог файлового менеджера 

та долучити до повідомлення пояснювальну записку. 

4. Кнопкою ММііккррооффоонн  викликати медіадіалог для звукового повідомлення. 

5. Кнопкою ККааммеерраа  викликати медіадіалог для відеоповідомлення. 

6. Кнопкою ННааддііссллааттии  фіналізувати адресну доставку 

текстового повідомлення. 

7. Кнопкою ППеерреегглляяннууттии  у профільованій дисциплінарній групі 

ознайомитися з відомостями про реперні точки дисципліни  

та терміни їх виконання. 
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Ж.2. Галерея інтерфейсів функціонального модуля «KI6iC.socio» 
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Ж.3. Текст функціонального модуля «KI6iC.socio» 

Базові процедурні фрагменти функціонального модуля написані 

у середовищі розробки NodeJS із застосуванням теми оформлення AdminLTE, 

бібліотеки компонентів Electron та фреймворку Angular 6. 

//Файл «kI6iC-socio.component.html» 
<div class="box box-success"> 
  <div class="box-header" style="cursor: move;"> 
    <i class="fa fa-envelope"></i> 
    <h3 class="box-title">kI6iC.socio</h3> 
  </div> 
  <div class="socio-content"> 
    <aside class="main-sidebar socio-sidebar"> 
      <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
      <section class="sidebar"> 
        <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
          <li class="active"> 
            <a routerLink="/"> 
              <i class="fa fa-th"></i> 
              <span>Чат [name]</span> 
            </a> 
          </li> 
          <li class=""> 
            <a routerLink="/"> 
              <i class="fa fa-th"></i> 
            </a> 
          </li> 
          <li class=""> 
            <a routerLink="/"> 
              <i class="fa fa-th"></i> 
            </a> 
          </li> 
          <li> 
            <a routerLink="/kI6iC-socio"> 
              <i class="fa fa-envelope"></i> 
              <span>Група [group]</span> 
            </a> 
          </li> 
        </ul> 
      </section> 
      <!-- /.sidebar --> 
    </aside> 
    <div style="width: 100%;"> 
 
      <div class="slimScrollDiv" style="position: relative; overflow: 
hidden; width: auto; height:450px;"> 
        <div class="pinned-message"> 
          Реперні точки 
          <button class="btn btn-info text-muted pull-right" 
style="padding: 0 6px;" data-toggle="modal" 
            data-target="#modal-typhlo">Переглянути</button> 
        </div> 
        <div class="box-body chat" id="chat-box" style="overflow: auto; 
width: auto; height: 400px;"> 
          <!-- chat item --> 
          <div class="item"> 
            <img src="assets/img/avatar.png" alt="user image" 
class="online"> 
 
            <p class="message"> 
              <a href="#" class="name"> 
                <small class="text-muted pull-right"><i class="fa fa-
clock-o"></i> [date.time]</small> 
                [Profile] 
              </a> 
              [message] 
            </p> 
            <div class="attachment"> 
              <h4>Прикріплені:</h4> 
              <p class="filename"> 
                [fileIcon];[filename] 
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              </p> 
 
              <div class="pull-right"> 
                <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm btn-
flat">Відкрити</button> 
              </div> 
            </div> 
            <!-- /.attachment --> 
          </div> 
          <!-- /.item --> 
          <!-- chat item --> 
          <div class="item"> 
            <img src="assets/img/avatar.png" alt="user image" 
class="offline"> 
 
            <p class="message"> 
              <a href="#" class="name"> 
                <small class="text-muted pull-right"><i class="fa fa-
clock-o"></i> 5:15</small> 
                <small class="text-muted pull-left">Викладач:</small> 
[Profile] 
              </a> 
              [message] 
            </p> 
          </div> 
          <!-- /.item --> 
          <!-- chat item --> 
          <div class="item"> 
            <img src="assets/img/avatar.png" alt="user image" 
class="online"> 
 
      <!-- /.chat --> 
      <div class="box-footer"> 
        <div class="input-group"> 
          <input class="form-control" placeholder="Напишіть 
повідолення..."> 
 
          <div class="input-group-btn"> 
            <button type="button" class="btn btn-info">Камера</button> 
            <button type="button" class="btn btn-
primary">Мікрофон</button> 
            <button type="button" class="btn btn-
success">Надіслати</button> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  <div class="modal modal-info fade" id="modal-typhlo"> 
    <div class="modal-dialog"> 
      <div class="modal-content"> 
        <div class="modal-body"> 
          <div class="box box-solid bg-teal-gradient" style="position: 
relative; left: 0px; top: 0px;"> 
            <div class="box-header ui-sortable-handle" style="cursor: 
move;"> 
              <i class="fa fa-calendar"></i> 
 
              <h3 class="box-title">Реперні точки</h3> 
 
            </div> 
            <!-- /.box-header --> 
            <div class="box-body no-padding"> 
              <!--The calendar --> 
              <div id="calendar" style="width: 100%"> 
 
              </div> 
            </div> 
            <!-- /.box-body --> 
            <div class="box-footer text-black"> 
              <div class="row"> 
                <div class="col-sm-12"> 
                  <!-- Progress bars --> 
                  <div class="clearfix"> 
                  <div class="clearfix"> 
                    <span class="pull-left">[workname][#]</span> 
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                    <small class="pull-right"> <i>Дедлайн: 
<strong>[date.time]</strong></i></small> 
                  </div> 
                  <!-- <div class="progress xs"> 
         
 <div class="progress-bar progress-bar-green" style="width: 
90%;"></div> 
         </div> --> 
                </div> 
                <!-- /.col --> 
              </div> 
              <!-- /.row --> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
        <div class="modal-footer"> 
          <button type="button" class="btn btn-outline" data-
dismiss="modal">Закрити</button> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
 
</div> 

 
//Файл «kI6iC-socio.component.scss» 
.socio-sidebar { 
 position: relative; 
 background-color: aliceblue; 
 padding-top: 0; 
} 
.socio-content { 
 display: flex; 
 height: 78vh; 
} 
.pinned-message { 
 width: 100%; 
 padding: 15px; 
    background-color: antiquewhite;; 
} 
 
 
//Файл «main.js» 
  
const { app, BrowserWindow } = require('electron'); 
let win; 
function createWindow (){ 
    win = new BrowserWindow({ 
        webSecurity: false, 
        width: 1200, 
        height: 768, 
        // backgroundColor: "#ffffff", 
        icon: `./favicon.ico` 
    }) 
    win.loadURL(`file://${__dirname}/distang/index.html`) 
    // win.webContents.openDevTools() 
    win.setMenu(null); 
    win.on('closed', function () { 
        win = null 
    }) 
} 
// Create window on electron intialization 
app.on('ready', createWindow) 
// Quit when all windows are closed. 
app.on('window-all-closed', function () { 
  // On macOS specific close process 
  if (process.platform !== 'darwin') { 
    app.quit() 
  } 
}) 
app.on('activate', function () { 
  // macOS specific close process 
  if (win === null) { 
    createWindow() 
  } 
}) 
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//Файл «package.json» 
{ 
  "name": "Ki6IC.socio", 
  "productName": "Ki6IC.socio", 
  "author": " Roman Ivaskiv ©", 
  "supervisor": "Tetyana Neroda ©", 
  "affiliation": " Ukrainian Academy of Printing ©", 
  "description": "Клієнтська система для корпоративної академічної 
мережі.", 
  "version": "0.0.1", 
  "main": "main.js", 
  "scripts": { 
    "ng": "ng", 
    "start": "ng serve", 
    "build": "ng build", 
    "test": "ng test", 
    "lint": "ng lint", 
    "e2e": "ng e2e", 
    "electron": "electron .", 
    "electron-build": "ng build --prod && electron .", 
    "package": "build" 
  }, 
  "private": true, 
  "dependencies": { 
    "@angular/animations": "^6.0.0", 
    "@angular/common": "^6.0.0", 
    "@angular/compiler": "^6.0.0", 
    "@angular/core": "^6.0.0", 
    "@angular/forms": "^6.0.0", 
    "@angular/http": "^6.0.0", 
    "@angular/platform-browser": "^6.0.0", 
    "@angular/platform-browser-dynamic": "^6.0.0", 
    "@angular/router": "^6.0.0", 
    "core-js": "^2.5.4", 
    "jquery": "^3.3.1", 
    "rxjs": "^6.0.0", 
    "zone.js": "^0.8.26" 
  }, 
  "devDependencies": { 
    "@angular-devkit/build-angular": "~0.6.0", 
    "@angular/cli": "~6.0.0", 
    "@angular/compiler-cli": "^6.0.0", 
    "@angular/language-service": "^6.0.0", 
    "@types/jasmine": "~2.8.6", 
    "@types/jasminewd2": "~2.0.3", 
    "@types/jquery": "^3.3.3", 
    "@types/node": "~8.9.4", 
    "codelyzer": "~4.2.1", 
    "electron": "^2.0.2", 
    "electron-builder": "^20.15.1", 
    "electron-packager": "^12.1.0", 
    "electron-winstaller": "^2.6.4", 
    "jasmine-core": "~2.99.1", 
    "jasmine-spec-reporter": "~4.2.1", 
    "karma": "~1.7.1", 
    "karma-chrome-launcher": "~2.2.0", 
    "karma-coverage-istanbul-reporter": "~1.4.2", 
    "karma-jasmine": "~1.1.1", 
    "karma-jasmine-html-reporter": "^0.2.2", 
    "protractor": "~5.3.0", 
    "ts-node": "~5.0.1", 
    "tslint": "~5.9.1", 
    "typescript": "~2.7.2" 
  }, 
  "build": { 
    "appId": "ua.lviv.uad.kI6iC.terminal", 
    "files": "!distang{*/}" 
  } 
} 
 

//Файл «angular.json» 
{ 
  "$schema": "./node_modules/@angular/cli/lib/config/schema.json", 
  "version": 1, 
  "newProjectRoot": "projects", 
  "projects": { 
    "AngularElectron": { 
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      "root": "", 
      "sourceRoot": "src", 
      "projectType": "application", 
      "prefix": "app", 
      "schematics": { 
        "@schematics/angular:component": { 
          "styleext": "scss" 
        } 
      }, 
      "architect": { 
        "build": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:browser", 
          "options": { 
            "outputPath": "distang", 
            "index": "src/index.html", 
            "main": "src/main.ts", 
            "polyfills": "src/polyfills.ts", 
            "tsConfig": "src/tsconfig.app.json", 
            "assets": [ 
              "src/favicon.ico", 
              "src/assets" 
            ], 
            "styles": [ 
              "src/styles.css", 
              
"src/assets/bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.css", 
              "src/assets/bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css", 
              "src/assets/dist/css/AdminLTE.min.css", 
              "src/assets/dist/css/skins/_all-skins.min.css", 
              "src/assets/bower_components/morris.js/morris.css", 
              "src/assets/bower_components/jvectormap/jquery-
jvectormap.css", 
              "src/assets/bower_components/bootstrap-
datepicker/dist/css/bootstrap-datepicker.min.css", 
              "src/assets/bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.css" 
            ], 
            "scripts": [ 
              "src/assets/bower_components/jquery/dist/jquery.min.js", 
              "src/assets/bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js", 
              
"src/assets/bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js", 
              "src/assets/bower_components/raphael/raphael.min.js", 
              "src/assets/bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js", 
              "src/assets/bower_components/jquery-
knob/dist/jquery.knob.min.js", 
              "src/assets/bower_components/moment/min/moment.min.js", 
              "src/assets/bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js", 
              "src/assets/bower_components/bootstrap-
datepicker/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js", 
              "src/assets/bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js", 
              "src/assets/bower_components/fastclick/lib/fastclick.js", 
              "src/assets/dist/js/adminlte.min.js", 
              "src/assets/dist/js/pages/dashboard.js", 
              "src/assets/dist/js/demo.js" 
            ] 
          }, 
          "configurations": { 
            "production": { 
              "fileReplacements": [ 
                { 
                  "replace": "src/environments/environment.ts", 
                  "with": "src/environments/environment.prod.ts" 
                } 
              ], 
              "optimization": true, 
              "outputHashing": "all", 
              "sourceMap": false, 
              "extractCss": true, 
              "namedChunks": false, 
              "aot": true, 
              "extractLicenses": true, 
              "vendorChunk": false, 
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              "buildOptimizer": true 
            } 
          } 
        }, 
        "serve": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:dev-server", 
          "options": { 
            "browserTarget": "AngularElectron:build" 
          }, 
          "configurations": { 
            "production": { 
              "browserTarget": "AngularElectron:build:production" 
            } 
          } 
        }, 
        "extract-i18n": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:extract-i18n", 
          "options": { 
            "browserTarget": "AngularElectron:build" 
          } 
        }, 
        "test": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:karma", 
          "options": { 
            "main": "src/test.ts", 
            "polyfills": "src/polyfills.ts", 
            "tsConfig": "src/tsconfig.spec.json", 
            "karmaConfig": "src/karma.conf.js", 
            "styles": [ 
              "styles.css" 
            ], 
            "scripts": [], 
            "assets": [ 
              "src/favicon.ico", 
              "src/assets" 
            ] 
          } 
        }, 
        "lint": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:tslint", 
          "options": { 
            "tsConfig": [ 
              "src/tsconfig.app.json", 
              "src/tsconfig.spec.json" 
            ], 
            "exclude": [ 
              "**/node_modules/**" 
            ] 
          } 
        } 
      } 
    }, 
    "AngularElectron-e2e": { 
      "root": "e2e/", 
      "projectType": "application", 
      "architect": { 
        "e2e": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:protractor", 
          "options": { 
            "protractorConfig": "e2e/protractor.conf.js", 
            "devServerTarget": "AngularElectron:serve" 
          } 
        }, 
        "lint": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:tslint", 
          "options": { 
            "tsConfig": "e2e/tsconfig.e2e.json", 
            "exclude": [ 
              "**/node_modules/**" 
            ] 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  "defaultProject": "AngularElectron" 
} 
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//Файл «tsconfig.json» 
{ 
  "compileOnSave": false, 
  "compilerOptions": { 
    "baseUrl": "./", 
    "outDir": "./dist/out-tsc", 
    "sourceMap": true, 
    "declaration": false, 
    "moduleResolution": "node", 
    "emitDecoratorMetadata": true, 
    "experimentalDecorators": true, 
    "target": "es5", 
    "typeRoots": [ 
      "node_modules/@types" 
    ], 
    "lib": [ 
      "es2017", 
      "dom" 
    ], 
    "baseUrl": "src", 
    "paths": { 
      "@assets/*": [ 
        "assets/*" 
      ] 
    } 
  } 
} 
 

 
 
//Файл «app.module.ts» 
 
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 
import { NgModule } from '@angular/core'; 
import { AppComponent } from './app.component'; 
import { AppRoutingModule } from './app-routing.module'; 
import { DashboardComponent } from './dashboard/dashboard.component'; 
import { SidebarComponent } from './sidebar/sidebar.component'; 
import { HeaderComponent } from './header/header.component'; 
import { FooterComponent } from './footer/footer.component'; 
import { CatalogComponent } from './catalog/catalog.component'; 
import { BookviewerComponent } from './bookviewer/bookviewer.component'; 
import { ViewerComponent } from './viewer/viewer.component'; 
import { FormsModule } from '@angular/forms'; 
import { LoginComponent } from './login/login.component'; 
import { PagesComponent } from './pages/pages.component'; 
import { PagesRoutingModule } from './pages/pages-routing.module'; 
import { KI6iCSocioComponent } from './kI6iC-socio/kI6iC-
socio.component'; 
@NgModule({ 
  declarations: [ 
    AppComponent, 
    LoginComponent, 
    PagesComponent , 
    DashboardComponent , 
    SidebarComponent , 
    HeaderComponent , 
    FooterComponent , 
    CatalogComponent , 
    BookviewerComponent , 
    ViewerComponent , 
    KI6iCSocioComponent, 
  ], 
  imports: [ 
    BrowserModule, 
    AppRoutingModule, 
    PagesRoutingModule, 
    FormsModule 
  ], 
  providers: [], 
  bootstrap: [AppComponent] 
}) 
export class AppModule { } 
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//Файл «app.component.ts» 
import { Component } from '@angular/core'; 
@Component({ 
 selector: 'app-root', 
 templateUrl: './app.component.html', 
 styleUrls: ['./app.component.scss'] 
}) 
export class AppComponent { 
 title = 'app'; 
} 
 
 
//Файл «auth-guard.service.ts» 
import { Injectable } from '@angular/core'; 
import { Router, CanActivate, ActivatedRouteSnapshot, 
RouterStateSnapshot, Route, CanActivateChild } from '@angular/router'; 
// import { AuthService } from '@services/auth.service'; 
import { Observable } from 'rxjs'; 
@Injectable({ 
 providedIn: 'root' 
}) 
export class AuthGuardService implements CanActivate, CanActivateChild { 
 constructor( 
   // private auth: AuthService, 
   private router: Router 
 ) { } 
 canActivateChild(childRoute: ActivatedRouteSnapshot, state: 
RouterStateSnapshot): boolean | Observable<boolean> | Promise<boolean> { 
   return this.checkAuth(childRoute.routeConfig.path); 
 } 
 canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot): 
boolean | Observable<boolean> | Promise<boolean> { 
   return this.checkAuth(route.routeConfig.path); 
 } 
 checkAuth(path): boolean { 
   // const isAuthenticated = this.auth.isAuthenticated(); 
   const isAuthenticated = localStorage.getItem('usertoken') !== null; 
   if (!isAuthenticated) { 
     this.router.navigate(['login']); 
   } else if (isAuthenticated && path == 'login') { 
       this.router.navigate(['dashboard']); 
   } 
   return isAuthenticated; 
 } 
} 

 
//Файл «app-routing.module.ts» 
import { NgModule } from '@angular/core'; 
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router'; 
const routes: Routes = [ 
]; 
@NgModule({ 
 exports: [ RouterModule ], 
 imports: [ RouterModule.forRoot(routes) ], 
}) 
export class AppRoutingModule {} 
 
 

//Файл «sidebar.component.html» 
 
<!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
<aside class="main-sidebar"> 
 <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
 <section class="sidebar"> 
   <!-- Sidebar user panel --> 
   <div class="user-panel"> 
     <div class="pull-left image"> 
       <img src="assets/dist/img/user2-160x160.jpg" class="img-circle" 
alt="User Image"> 
     </div> 
     <div class="pull-left info"> 
       <p>{{ user }}</p> 
       <a [routerLink]="['/dashboard']"> 
         <i class="fa fa-circle text-success"></i> Online</a> 
     </div> 
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   </div> 
   <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
     <li class="active"> 
        <a routerLink="/"> 
          <i class="fa fa-th"></i> 
          <span>KI6iC.terminal</span> 
        </a> 
      </li> 
      <li> 
        <a routerLink="/kI6iC-socio" > 
          <i class="fa fa-envelope"></i> 
          <span>KI6iC.socio</span> 
        </a> 
      </li> 
      <li> 
        <a routerLink="/kI6iC-creative" > 
          <i class="fa fa-edit"></i> 
          <span>KI6iC.creative</span> 
        </a> 
      </li> 
      <li> 
        <a [routerLink]="['/login']" > 
          <i class="fa fa-sign-out"></i> 
          <span>Вийти</span> 
        </a> 
      </li>   </ul> 
 </section> 
 <!-- /.sidebar --> 
</aside> 

 

//Файл «pages-routing.module.ts» 
import { NgModule } from '@angular/core'; 
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router'; 
import {LoginComponent} from '../login/login.component'; 
import { PagesComponent } from './pages.component'; 
import { BookviewerComponent } from 
'../bookviewer/bookviewer.component'; 
import { FooterComponent } from '../footer/footer.component'; 
import { ViewerComponent } from '../viewer/viewer.component'; 
import { DashboardComponent } from '../dashboard/dashboard.component'; 
import { CatalogComponent } from '../catalog/catalog.component'; 
import { SidebarComponent } from '../sidebar/sidebar.component'; 
import { HeaderComponent } from '../header/header.component'; 
import { AuthGuardService as AuthGuard } from '../auth-guard.service'; 
import { KI6iCSocioComponent } from 'app/kI6iC-socio/kI6iC-
socio.component'; 
const routes: Routes = [ 
 { 'path': 'login', component: LoginComponent}, 
 { 
   'path': '', 
   'component': PagesComponent, 
   'canActivate': [AuthGuard], 
   'canActivateChild': [AuthGuard], 
   'children': [ 
     { path: '', redirectTo: 'dashboard', pathMatch: 'full' }, 
     { path: 'dashboard', component: DashboardComponent }, 
     { path: 'books', component: CatalogComponent }, 
     { path: 'books/:slug', component: BookviewerComponent }, 
     { path: 'kI6iC-socio', component: KI6iCSocioComponent }, 
   ]}]; 
@NgModule({ 
 imports: [ 
   RouterModule.forChild(routes), 
 ], 
 exports: [ 
   RouterModule 
 ] 
}) 
export class PagesRoutingModule { } 
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ДОДАТОК И 

 

КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА  

«WEB-ТЕРМІНАЛ ПЕРЕГЛЯДАЧА БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ» 

 

И.1. Настанова щодо використання функціонального модуля 

«KI6iC.terminal» 

 

1. Авторизуватися в комп’ютеризованій навчальній системі. 

Ініціалізувати середовище переглядача бібліотечних фондів 

2. Компонентом «Читацький квиток» викликати модуль доступу до навчально-

методичних матеріалів; відповідно до навчальної дисципліни обрати 

профільований медіаконтент. 

3. В інтерфейсі переглядача масштабування відбувається комбінаціями клавіш 

CCttrrll  + ++   / CCttrrll  +  ––   або інструментарієм  ++ 
/

 
 ––  

4. Навігація по виданню здійснюється клавішами ←← / →→ або інструментарієм 

ппооппеерреедднняя / ннаассттууппннаа , перехід на задану сторінку ппееррееййттии  

та автогортання ►► . 

5. Інструмент примітка ( ) прив’язує вказаний контекст до профілю 

користувача в академічній базі даних. 

6. Інструмент повноекранного перегляду ( ) збільшує корисну площу 

екранної сторінки видання. 

7. Командами головного меню середовища KI6IC.terminal (  ) викликається 

функція генерування гіперзмісту, функція пошуку по контенту, 

режим контрастності, режим день/ніч, перехід до зовнішнього 

програмного модуля контролю знань з поточної теми. 

8. В разі інтегрування програмної надбудови синтезу мовлення команда 

головного меню дає змогу підготувати аудіопотік опрацьовуваного контенту. 

9. За умови підімкнення тактильного дисплею опрацьовуваний навчальний 

контент стає доступним до виведення в рельєфно-крапковій формі 

для реципієнтів з вадами зору. 
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И.2. Галерея інтерфейсів функціонального модуля «KI6iC.terminal» 
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И.3. Текст функціонального модуля «KI6iC.terminal» 

 

Базові процедурні фрагменти функціонального модуля написані 

у середовищі розробки NodeJS із застосуванням теми оформлення AdminLTE, 

бібліотеки компонентів Electron та фреймворку Angular 6. 

 

//Файл «main.js» 
  

const { app, BrowserWindow } = require('electron'); 

let win; 

function createWindow (){ 

    win = new BrowserWindow({ 

        webSecurity: false, 

        width: 1200, 

        height: 768, 

        // backgroundColor: "#ffffff", 

        icon: `./favicon.ico` 

    }) 

    win.loadURL(`file://${__dirname}/distang/index.html`) 

    // win.webContents.openDevTools() 

    win.setMenu(null); 

    win.on('closed', function () { 

        win = null 

    }) 

} 

// Create window on electron intialization 

app.on('ready', createWindow) 

// Quit when all windows are closed. 

app.on('window-all-closed', function () { 

  // On macOS specific close process 

  if (process.platform !== 'darwin') { 

    app.quit() 

  } 

}) 

app.on('activate', function () { 

  // macOS specific close process 

  if (win === null) { 

    createWindow() 

  } 

}) 
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//Файл «package.json» 
{ 
  "name": "angular-electron", 
  "productName": "KI6iC.terminal", 
  "author": " Roman Ivaskiv ©", 
  "supervisor": "Tetyana Neroda ©", 
  "affiliation": " Ukrainian Academy of Printing ©", 
  "description": "Клієнтська система для перегляду бібліотечних 
фондів.", 
  "version": "0.0.1", 
  "main": "main.js", 
  "scripts": { 
    "ng": "ng", 
    "start": "ng serve", 
    "build": "ng build", 
    "test": "ng test", 
    "lint": "ng lint", 
    "e2e": "ng e2e", 
    "electron": "electron .", 
    "electron-build": "ng build --prod && electron .", 
    "package": "build" 
  }, 
  "private": true, 
  "dependencies": { 
    "@angular/animations": "^6.0.0", 
    "@angular/common": "^6.0.0", 
    "@angular/compiler": "^6.0.0", 
    "@angular/core": "^6.0.0", 
    "@angular/forms": "^6.0.0", 
    "@angular/http": "^6.0.0", 
    "@angular/platform-browser": "^6.0.0", 
    "@angular/platform-browser-dynamic": "^6.0.0", 
    "@angular/router": "^6.0.0", 
    "core-js": "^2.5.4", 
    "jquery": "^3.3.1", 
    "rxjs": "^6.0.0", 
    "zone.js": "^0.8.26" 
  }, 
  "devDependencies": { 
    "@angular-devkit/build-angular": "~0.6.0", 
    "@angular/cli": "~6.0.0", 
    "@angular/compiler-cli": "^6.0.0", 
    "@angular/language-service": "^6.0.0", 
    "@types/jasmine": "~2.8.6", 
    "@types/jasminewd2": "~2.0.3", 
    "@types/jquery": "^3.3.3", 
    "@types/node": "~8.9.4", 
    "codelyzer": "~4.2.1", 
    "electron": "^2.0.2", 
    "electron-builder": "^20.15.1", 
    "electron-packager": "^12.1.0", 
    "electron-winstaller": "^2.6.4", 
    "jasmine-core": "~2.99.1", 
    "jasmine-spec-reporter": "~4.2.1", 
    "karma": "~1.7.1", 
    "karma-chrome-launcher": "~2.2.0", 
    "karma-coverage-istanbul-reporter": "~1.4.2", 
    "karma-jasmine": "~1.1.1", 
    "karma-jasmine-html-reporter": "^0.2.2", 
    "protractor": "~5.3.0", 
    "ts-node": "~5.0.1", 
    "tslint": "~5.9.1", 
    "typescript": "~2.7.2" 
  }, 
  "build": { 
    "appId": "ua.lviv.uad.kI6iC.terminal", 
    "files": "!distang{*/}" 
  } 
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} 

 

//Файл «angular.json» 
{ 
  "$schema": "./node_modules/@angular/cli/lib/config/schema.json", 
  "version": 1, 
  "newProjectRoot": "projects", 
  "projects": { 
    "AngularElectron": { 
      "root": "", 
      "sourceRoot": "src", 
      "projectType": "application", 
      "prefix": "app", 
      "schematics": { 
        "@schematics/angular:component": { 
          "styleext": "scss" 
        } 
      }, 
      "architect": { 
        "build": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:browser", 
          "options": { 
            "outputPath": "distang", 
            "index": "src/index.html", 
            "main": "src/main.ts", 
            "polyfills": "src/polyfills.ts", 
            "tsConfig": "src/tsconfig.app.json", 
            "assets": [ 
              "src/favicon.ico", 
              "src/assets" 
            ], 
            "styles": [ 
              "src/styles.css", 
              
"src/assets/bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.css", 
              "src/assets/bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css", 
              "src/assets/dist/css/AdminLTE.min.css", 
              "src/assets/dist/css/skins/_all-skins.min.css", 
              "src/assets/bower_components/morris.js/morris.css", 
              "src/assets/bower_components/jvectormap/jquery-
jvectormap.css", 
              "src/assets/bower_components/bootstrap-
datepicker/dist/css/bootstrap-datepicker.min.css", 
              "src/assets/bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.css" 
            ], 
            "scripts": [ 
              "src/assets/bower_components/jquery/dist/jquery.min.js", 
              "src/assets/bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js", 
              
"src/assets/bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js", 
              "src/assets/bower_components/raphael/raphael.min.js", 
              "src/assets/bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js", 
              "src/assets/bower_components/jquery-
knob/dist/jquery.knob.min.js", 
              "src/assets/bower_components/moment/min/moment.min.js", 
              "src/assets/bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js", 
              "src/assets/bower_components/bootstrap-
datepicker/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js", 
              "src/assets/bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js", 
              "src/assets/bower_components/fastclick/lib/fastclick.js", 
              "src/assets/dist/js/adminlte.min.js", 
              "src/assets/dist/js/pages/dashboard.js", 
              "src/assets/dist/js/demo.js" 
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            ] 
          }, 
          "configurations": { 
            "production": { 
              "fileReplacements": [ 
                { 
                  "replace": "src/environments/environment.ts", 
                  "with": "src/environments/environment.prod.ts" 
                } 
              ], 
              "optimization": true, 
              "outputHashing": "all", 
              "sourceMap": false, 
              "extractCss": true, 
              "namedChunks": false, 
              "aot": true, 
              "extractLicenses": true, 
              "vendorChunk": false, 
              "buildOptimizer": true 
            } 
          } 
        }, 
        "serve": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:dev-server", 
          "options": { 
            "browserTarget": "AngularElectron:build" 
          }, 
          "configurations": { 
            "production": { 
              "browserTarget": "AngularElectron:build:production" 
            } 
          } 
        }, 
        "extract-i18n": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:extract-i18n", 
          "options": { 
            "browserTarget": "AngularElectron:build" 
          } 
        }, 
        "test": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:karma", 
          "options": { 
            "main": "src/test.ts", 
            "polyfills": "src/polyfills.ts", 
            "tsConfig": "src/tsconfig.spec.json", 
            "karmaConfig": "src/karma.conf.js", 
            "styles": [ 
              "styles.css" 
            ], 
            "scripts": [], 
            "assets": [ 
              "src/favicon.ico", 
              "src/assets" 
            ] 
          } 
        }, 
        "lint": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:tslint", 
          "options": { 
            "tsConfig": [ 
              "src/tsconfig.app.json", 
              "src/tsconfig.spec.json" 
            ], 
            "exclude": [ 
              "**/node_modules/**" 
            ] 
          } 
        } 
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      } 
    }, 
    "AngularElectron-e2e": { 
      "root": "e2e/", 
      "projectType": "application", 
      "architect": { 
        "e2e": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:protractor", 
          "options": { 
            "protractorConfig": "e2e/protractor.conf.js", 
            "devServerTarget": "AngularElectron:serve" 
          } 
        }, 
        "lint": { 
          "builder": "@angular-devkit/build-angular:tslint", 
          "options": { 
            "tsConfig": "e2e/tsconfig.e2e.json", 
            "exclude": [ 
              "**/node_modules/**" 
            ] 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  "defaultProject": "AngularElectron" 
} 

 
//Файл «tsconfig.json» 
{ 
  "compileOnSave": false, 
  "compilerOptions": { 
    "baseUrl": "./", 
    "outDir": "./dist/out-tsc", 
    "sourceMap": true, 
    "declaration": false, 
    "moduleResolution": "node", 
    "emitDecoratorMetadata": true, 
    "experimentalDecorators": true, 
    "target": "es5", 
    "typeRoots": [ 
      "node_modules/@types" 
    ], 
    "lib": [ 
      "es2017", 
      "dom" 
    ], 
    "baseUrl": "src", 
    "paths": { 
      "@assets/*": [ 
        "assets/*" 
      ] 
    } 
  } 
} 
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//Файл «app.module.ts» 
 

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 

import { NgModule } from '@angular/core'; 

import { AppComponent } from './app.component'; 

import { AppRoutingModule } from './app-routing.module'; 

import { DashboardComponent } from './dashboard/dashboard.component'; 

import { SidebarComponent } from './sidebar/sidebar.component'; 

import { HeaderComponent } from './header/header.component'; 

import { FooterComponent } from './footer/footer.component'; 

import { CatalogComponent } from './catalog/catalog.component'; 

import { BookviewerComponent } from './bookviewer/bookviewer.component'; 

import { ViewerComponent } from './viewer/viewer.component'; 

import { FormsModule } from '@angular/forms'; 

import { LoginComponent } from './login/login.component'; 

import { PagesComponent } from './pages/pages.component'; 

import { PagesRoutingModule } from './pages/pages-routing.module'; 

@NgModule({ 

  declarations: [ 

    AppComponent, 

    LoginComponent, 

    PagesComponent , 

    DashboardComponent , 

    SidebarComponent , 

    HeaderComponent , 

    FooterComponent , 

    CatalogComponent , 

    BookviewerComponent , 

    ViewerComponent , 

  ], 

  imports: [ 

    BrowserModule, 

    AppRoutingModule, 

    PagesRoutingModule, 

    FormsModule 

  ], 

  providers: [], 

  bootstrap: [AppComponent] 

}) 

export class AppModule { } 

 

 

 

//Файл «app.component.ts» 
import { Component } from '@angular/core'; 

@Component({ 

 selector: 'app-root', 

 templateUrl: './app.component.html', 

 styleUrls: ['./app.component.scss'] 

}) 

export class AppComponent { 

 title = 'app'; 

} 
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//Файл «auth-guard.service.ts» 
import { Injectable } from '@angular/core'; 

import { Router, CanActivate, ActivatedRouteSnapshot, 

RouterStateSnapshot, Route, CanActivateChild } from '@angular/router'; 

// import { AuthService } from '@services/auth.service'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

@Injectable({ 

 providedIn: 'root' 

}) 

export class AuthGuardService implements CanActivate, CanActivateChild { 

 constructor( 

   // private auth: AuthService, 

   private router: Router 

 ) { } 

 canActivateChild(childRoute: ActivatedRouteSnapshot, state: 

RouterStateSnapshot): boolean | Observable<boolean> | Promise<boolean> { 

   return this.checkAuth(childRoute.routeConfig.path); 

 } 

 canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot): 

boolean | Observable<boolean> | Promise<boolean> { 

   return this.checkAuth(route.routeConfig.path); 

 } 

 checkAuth(path): boolean { 

   // const isAuthenticated = this.auth.isAuthenticated(); 

   const isAuthenticated = localStorage.getItem('usertoken') !== null; 

   if (!isAuthenticated) { 

     this.router.navigate(['login']); 

   } else if (isAuthenticated && path == 'login') { 

       this.router.navigate(['dashboard']); 

   } 

   return isAuthenticated; 

 } 

} 

 
//Файл «app-routing.module.ts» 
import { NgModule } from '@angular/core'; 

import { RouterModule, Routes } from '@angular/router'; 

const routes: Routes = [ 

]; 

@NgModule({ 

 exports: [ RouterModule ], 

 imports: [ RouterModule.forRoot(routes) ], 

}) 

export class AppRoutingModule {} 

 


