


інтегрованими в специфічну інфраструктуру комп’ютеризованого академічного 

середовища не викликає сумніву своєчасність та актуальність потреби 

проектування інформаційно-комунікаційних засобів бібліотечного медіа-

простору з врахуванням вимог сучасної вищої освіти, опанування 

студентами обраних освітніх траєкторій та розвитку тенденцій автоматизації 

опрацювання профільованого змістового контенту. 

Основні питання, які досліджувалися за представленою тематикою 

та відображені у роботі, повністю відповідають її меті й завданням щодо 

подальшого розроблення моделей циркулювання потоків даних у сервіс-

орієнтованих системах академічної науково-технічної бібліотеки та надання 

цільових ресурсів автентифікованому реципієнтові. Отримані результати 

дозволяють стверджувати, що мету дослідження досягнуто, а завдання 

вирішені у повному обсязі. Дослідження виконано відповідно до плану 

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 

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. 

Аналіз результатів, що винесені на захист. Ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, їх достовірність і новизна 

Розглянуті в роботі питання викладені в логічній послідовності 

та достатньо переконливо обґрунтовані. Висновки є чітким логічним 

завершенням проведених автором досліджень та формулюють їх результати. 

Наведені в роботі рекомендації, ґрунтуються на здобутках дисертанта, 

представляють інтерес як для науки, так і для практики. Вірогідність результатів 

дисертаційної роботи підтверджено відповідною апробацією на науково-

практичних конференціях, а також знайшли широке впровадження в науково-

технічних бібліотеках Української академії друкарства та Ужгородського 

національного університету, в навчальний процес Української академії друкарства. 



В цілому, аналіз дисертаційної роботи та опублікованих праць 

Р.Р. Іваськіва дозволяє дійти висновку про достатній ступінь обґрунтованості 

та наукову достовірність отриманих результатів. 

Для науково-теоретичних і методичних основ проведення дослідження 

автором було використано методи теорії математичного моделювання 

при синтезі аналітичних моделей адміністрування комунікаційних протоколів 

освітньо орієнтованої мережі; відтак, при розробленні моделей циркулювання 

потоків даних академічного процесу та його інформаційної підтримки 

бібліотечним медіаконтентом досить доречно застосовано теорію імітаційного 

моделювання та методи теорії систем; методи теорії проектування і приклад-

ного програмування використано з метою аналізу відомих систем управління 

бібліотечною діяльністю та соціальних мереж та при розробленні оригінальних 

програмних засобів для розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів. 

Структура дисертаційної роботи обумовлена її метою і являє собою 

цілісний взаємопов’язаний комплекс послідовних теоретичних положень, 

побудови аналітичних комунікаційних моделей для проектування інформаційної 

технології автоматизації процесів розподіленого опрацювання бібліотечних 

ресурсів. Наукова новизна результатів дисертаційної роботи полягає в розв’язанні 

актуального науково-прикладного завдання розроблення сервіс-орієнтованих 

систем для оперативного розгортання медіасередовищ академічної бібліотеки. 

Зміст дисертації послідовно розкриває поставлені завдання. 

У вступі наведено відомості про актуальність дослідження, зв’язок роботи 

з науковими програмами, темами, сформульовано мету та завдання досліджень, 

висвітлено наукову новизну одержаних результатів, їх практичну значимість, відо-

мості про впровадження й апробацію результатів дисертації та публікації автора. 

У першому розділі здійснено огляд новітніх наукових праць з популяризації 

бібліотечних послуг та виконано аналіз поширених інформаційних систем, який 

показав безпосередню діджіталізацію класичної структури академічної бібліотеки 

та відсутність оновленого типу взаємодії між реципієнтами і бібліотекою 

відповідно до потреб галузево орієнтованого закладу вищої освіти, що свідчить 

про своєчасність та актуальність представленої дисертаційної роботи.  



Другий розділ зосереджено на описі етапів проектування освітньо 

орієнтованих модулів інформаційної технології опрацювання бібліотечних 

ресурсів. У процесі проектування на основі обумовленого інструментарію 

оригінальної корпоративної соціальної мережі побудовано багаторівневі 

моделі життєвих циклів типових сценаріїв освітнього процесу з розподіленим 

доступом до бібліотечних колекцій., автоматичного опрацювання адаптивного 

освітнього контенту з реалізацією бібліотечних інклюзивних технологій, 

цільового супроводу студентських навчально-наукових досліджень зі спільним 

використанням медіасервісів академічної бібліотеки. З огляду на обумовлену 

спеціалізацію та критерії розгортання крос-академічної онлайн-платформи 

сформульовано вимоги до розроблення адекватного аналітичного апарату 

адміністрування комунікаційних протоколів освітньо орієнтованої мережі. 

Третій розділ охоплює дослідження з персоналізації інформаційних 

потоків університетської корпоративної мережі, яка полягає у побудові 

реляційних структур даних з охопленням освітніх сутностей і визначенні 

наявних та введенні нових елементарних співвідношень між ними, маршру-

тизованих розробленим механізмом адресації.  Побудовані математичні 

моделі підтримки та виконання завдань організаційного управління 

в бібліотечній системі реалізують архітектурне рішення оптимальної 

конфігурації сценаріїв для розгортання єдиної інформаційної платформи 

комп’ютеризованої системи розподілених бібліотечних послуг для надання 

профільованого навчально-методичного контенту. 

Шляхи верифікації розроблених моделей, зокрема для актуалізації акаде-

мічної бази знань інформаційними ресурсами профільних установ, викладено 

у четвертому розділі. При цьому уточнено виробничі цикли імпортування 

друкованих фондів та  введено доповняльний функціонал для робочого кабінету 

профілю бібліотекаря з реалізацією захоплення і передачі унікальної ролі, 

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



Для реалізації інформаційної технології автоматизації сервіс-

орієнтованих систем у п’ятому розділі наведено композиційні схеми 

середовищ та описано розроблене програмне забезпечення функціональних 

модулів 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%. 

У висновках викладено отримані в дисертації найважливіші наукові та 

практичні результати, які висвітлюють успішне вирішення поставлених 

здобувачем наукових завдань. Перелік використаних джерел містить 224 

посилання та повністю забезпечує висвітлення предметної області 

представленої дисертації. 

Додатки містять інформацію щодо публікацій здобувача, довідки про 

впровадження результатів дисертаційної роботи, опис функціональних 

елементів користувацького інструментарію розповсюджених автоматизованих 

бібліотечних інформаційних систем, результати поставленого експерименту 

та дослідження статистики віддаленого використання розроблених 

бібліотечних сервісів, настанови щодо використання та галереї інтерфейсів 

і фрагменти програмних кодів спроектованих функціональних модулів. 

Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів 

Автором вперше побудовано 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.  



Також розроблено концептуальну багаторівневу бібліотечну модель 

та супровідні кортежі демонстрування фахових досягнень освітніми 

департаментами, 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 

супроводу навчально-наукових досліджень зі спільним використанням 

наявних електронних медіасервісів академічної бібліотеки. Також 

вдосконалено 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. 

У рецензованому дослідженні 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 безсумнівне. Дисертантом 

сформульовані критерії оцінювання функціональних можливостей аналізу 

систем управління бібліотечною діяльністю та соціальних мереж, 

обудований уніфікований алгоритм моделювання цільового вебінтерфейсу 

кінцевого користувача бібліотечних зібрань, розроблені діалогові засоби 



підтримки виробничих циклів бібліотечної діяльності, що передбачають 

наявність індивідуального інструментарію профільованих робочих кабінетів 

бібліотекаря та ключових суб’єктів освітнього процесу, спрощують 

та прискорюють доступ до  бібліотечних колекцій. Також розширені 

адаптивні сервіси оперативного генерування електронних бібліотечних 

фондів, які 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, та виконано композиційний дизайн 

клієнт-серверних студентоцентрованих академічних медіасередовищ. 

Повнота викладу в опублікованих працях наукових положень, 

висновків і рекомендацій.  

Всі результати, що становлять основний зміст дисертації, автор отримав 

самостійно. Основні наукові положення дисертації, результати досліджень, 

практичні рекомендації знайшли повне відображення у 32 наукових працях: 

4 публікації в іноземних виданнях, зокрема дві публікації у виданнях, 

індексованих у наукометричній реферативній базі SCOPUS; 5 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. Кількість одноосібних праць становить 25. 

Результати досліджень пройшли достатню апробацію на науково-

практичних конференціях різного рівня. 

Теоретичне та практичне значення одержаних автором наукових 

результатів 

Узагальнення та розвиток теоретико-методологічних положень 

та практичних рекомендацій щодо створення інформаційної технології 



автоматизації багатопрофільних освітньо орієнтованих систем розподіленого 

управління ресурсами науково-технічної бібліотеки дають право зробити висновок 

про важливе наукове значення дисертаційної роботи. Результати дослідження, які 

становлять його новизну, доведено до практичної реалізації у вигляді 

функціональних модулів вебтерміналу переглядача бібліотечних фондів, 

медіаплатформи супроводу навчально-наукових досліджень, фахово орієнтованої 

вебвітрини академічних здобутків та корпоративної мережі і впроваджено в 

інформаційні портали бібліотечних систем Львівської національної наукової 

бібліотеки України імені Василя Стефаника та бібліотечні інформаційні системи 

науково-технічних бібліотек Української академії друкарства та Ужгородського 

національного університету, в навчальний процес на кафедрах автоматизації та 

комп’ютерних технологій і кафедри комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій Української академії друкарства при викладанні комп’ютерно-

орієнтованих дисциплін, а також в технологічні процеси колективної розробки 

програмного забезпечення в компанії «Asign». 

Стиль та мова викладення результатів дослідження 

Пояснювальна записка дисертаційної роботи викладена з фаховим 

застосуванням принципів академічного письма у логічній послідовності 

з аргументованими й обґрунтованими твердженнями. Стиль представлення 

матеріалів досліджень, наукових положень, висновків і рекомендацій 

забезпечує доступність їх сприйняття. Загалом, зміст дисертації відповідає 

спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

Оцінюючи дисертаційну роботу Р.Р. Іваськів загалом позитивно, 

необхідно зупинитись на деяких питаннях і неоднозначностях: 

1. Життєві цикли типових сценаріїв освітнього процесу (рисунок 2.1) 

доцільно було би подати окремими моделями з ілюструванням кожної фази 

наведених сценаріїв. 



2. Інтерфейси наявних та розроблених середовищ автоматизації інфор-

маційних процесів бібліотечної діяльності вартувало б навести не в додатках, 

а у відповідних розділах з  їх характеристикою, що поліпшило би розуміння 

викладеного матеріалу 

3. У пояснювальній записці відсутній опис оригінального скрипта 

моніторингу пошукового трафіка та профільованої відвідуваності розділів сайту, 

лише згадано про його застосування при проведеній статистичній вибірці. 

4. Нумерування блоків алгоритму функціонування пошукового рушія 

експертної системи (рисунок 3.5) полегшило би його опис у пояснювальній записці. 

5. Результати моніторингу віддаленого використання бібліотечних сервісів, 

наведені в додатку Г, доречніше виглядали б у пункті 5.1, супроводжуючи 

матеріали аналізу поставленого експерименту. 

6. Детальніший опис механізмів інтегрування розроблених функціональних 

модулів у структуру інформаційного порталу науково-технічної бібліотеки 

чіткіше показав би значущість отриманих результатів. 

7. Таблицю 1.1 з дослідженням можливостей поширених бібліотечних систем 

варто було би доповнити  функціоналом розробленої інформаційної технології. 

 

Зазначені зауваження та побажання не впливають на позитивне 

враження, справлене представленою дисертаційною роботою Р.Р.Іваськіва, 

та не применшують її наукової новизни та практичної значимості. 

 

Відповідність роботи встановленим вимогам до кандидатських 

дисертацій 

Дисертація Іваськіва Романа Романовича на тему «Інформаційна 

технологія автоматизації процесів розподіленого опрацювання бібліотечних 

ресурсів» виконана на високому науковому рівні, є завершеною науково-

дослідною роботою, містить нові підходи щодо розробки інформаційних 

технологій для управління бібліотечною діяльністю і науково обґрунтовані 

результати, що мають теоретичне та практичне значення. 




