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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. Електронне навчання на сьогодні є 

надзвичайно актуальною темою, оскільки масове перенесення навчання в 
онлайн-режим є неминучою тенденцією та має великий попит. Також воно 
стимулюється роботодавцями, освітніми платформами та іншими зацікавленими 
учасниками процесу, зокрема, для реалізації концепції навчання протягом життя 
(Life Long Learning). 

З іншого боку, традиційне навчання у класах в офлайн-режимі теж 
залишається актуальним і не втрачає попит. Тому всі притаманні йому питання і 
задачі теж залишаються актуальними. Зокрема, це стосується складання 
розкладів, першочергово – регулярних розкладів занять для освітніх закладів. 

Складання розкладів досі є надзвичайно важливою проблемою у багатьох 
галузях, оскільки перебірні алгоритми є досить ресурсномісткими для великих 
вхідних даних, а оптимізації та евристики не завжди дають бажаний результат. 
Разом з тим, це – відповідальна задача, яка без автоматизації вимагає багато 
людських зусиль. Більш того, цей процес є досить схильним до помилок. 
Зокрема, не врахування параметрів складання розкладу чи вихід за обмеження 
призводить до непридатного для використання розкладу. Саме тому подібна 
автоматизація є дуже важливою, якщо вона забезпечує якісний результат. 

Відомі різні підходи до складання розкладів. Причому, для різних галузей 
є різна специфіка. Отже, її необхідно враховувати. Разом з тим, у деяких галузях, 
наприклад, масового обслуговування запитів, є суттєві напрацювання. У роботі 
здійснено інтеграцію відомих надбань для вирішення поставленої задачі. 
Додаткові складнощі створюють ряд обмежуючих параметрів (навантаження на 
викладача, кількість і послідовність занять, різні часові рамки різних видів 
діяльності, та багато інших). Разом з тим, розклад повинен залишатись досить 
гнучким, аби дозволяти здійснювати необхідні зміни. Тож, розробка 
відповідного програмного забезпечення є дуже відповідальною та складною 
задачею. Результуюча система має задовольнити не лише вхідні вимоги, але і 
мати зручний інтерфейс для роботи і управління, а також одержувати за 
прийнятний час результати оптимізаційних алгоритмів. 

Дана робота є розвитком ідей відомих фахівців комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій щодо електронної освіти (e-Learning): П.І. Андона, 
А.В. Анісімова, М.М. Глибовця, В.І. Гриценка, Р. Аткінсона, М. Мура, інших 
українських та зарубіжних вчених. 

Актуальність даної дисертаційної роботи зумовлена важливістю проблем 
електронного навчання, складністю розробки систем підтримки навчання через 
інтернет, та конкретно проблемою складання регулярних розкладів для освітньої 
платформи. Запропоноване рішення дозволяє отримати переваги від 
впровадження та розв’язати поставлену задачу за прийнятний час і з необхідною 
якістю результату. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є складовою частиною наукових робіт, проведених на 

кафедрі інтелектуальних програмних систем факультету комп’ютерних наук та 
кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 
також – при виконанні фундаментальної теми «Теорія і методи розробки 
інтелектуальних інформаційних технологій та систем» (№16КФ015-02, номер 
держреєстрації 0116U006378, 2016-2018 рр.) на факультеті. 

 
Мета і задачі дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної роботи 

є розробка, аналіз та вдосконалення методів та систем складання розкладу занять 
для освітньої платформи.  

З огляду на актуальні проблеми у контексті зафіксованої цілі, у даній 
роботі поставлену загальну мету уточнено до наступних задач: 

• провести аналіз існуючих підходів до побудови освітніх платформ у 
контексті створення ефективних середовищ навчання; 

• розробити модель та програмну систему складання розкладів на базі 
аналізу існуючих підходів для забезпечення якісного 
функціонування та дотримання визначених вимог; 

• виконати апробацію запропонованої моделі та програмної системи 
шляхом впровадження у освітніх середовищах ; 

• дослідити характеристики розробленої підсистеми складання 
розкладів для освітніх середовищ. 

Об’єктом дослідження є електронна освіта (e-Learning) та традиційна 
освіта з точки зору організації та управління навчальним процесом. 

Предметом дослідження є складання регулярного розкладу занять для 
освітньої платформи. 

 
Наукова новизна одержаних результатів. полягає у наступному: 
• досліджено та систематизовано підходи до організації освітніх 

платформ, а також до укладання розкладів для ідентифікації ключових факторів 
ефективного функціонування таких систем; 

• розроблено та адаптовано інтелектуальні моделі складання розкладу 
для агентів з часовими обмеженнями, що дозволило ефективно розв’язати 
поставлену задачу; 

• проаналізовано властивості розробленої моделі – теоретично та 
експериментально; 

• показано ефективність та адекватність запропонованої моделі при 
складанні та управлінні розкладами для освітніх платформ, а також 
обґрунтовано її переваги; 

• запропоноване адекватне рішення поставленої задачі, що відповідає 
вхідним вимогам. 

 
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. 

Запропоновані в роботі моделі, методи та алгоритми можуть бути використані 
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при розробці теоретичних та практичних підходів до створення нових 
навчальних середовищ широкого профілю. Результати роботи можуть 
використовуватись для розширення функціональності існуючих та 
перспективних систем управління навчанням для складання розкладів, їх 
інтеграції з розробленою підсистемою та дослідження властивостей моделі. 

 
Особистий внесок здобувача. Всі результати, які складають суть 

дисертаційної роботи, отримані здобувачем самостійно. З праць, виконаних зі 
співавторами, на захист виносяться лише результати, отримані особисто 
здобувачем. У спільно виконаних зі співавторами роботах співавторам належать 
постановка проблеми, обговорення та інтерпретація результатів. 

 
Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювалися на наукових семінарах кафедри 
інтелектуальних програмних систем факультету комп’ютерних наук та 
кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і 
отримали схвальні відгуки. 

Результати дисертаційного дослідження оприлюднено у доповідях і 
повідомленнях на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 
семінарах: 

• V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів 
та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні» (ITM 
2020) – Миколаїв, 19-20.03.2020. 

• XIIIМіжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та 
прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD'2016) – 
Київ, 5-9.12.2016. 

• II Міжнародний семінар “Логіка та її застосування ” – Київ, 14.01.2020. 
Отримані результати впроваджено у розробці системи складання розкладу 

як розширення системи управління навчальним процесом та впроваджено у 
школах Республіки Ірак. Дана система показала себе як ефективна та надійна під 
час експлуатації. 

 
Публікації. Результати дисертації опубліковано у 10 наукових працях, з 

яких 7 – статті у наукових журналах і збірниках наукових праць [1-7], 3 – у 
працях та працях і тезах міжнародних наукових конференцій [8-10]; з них з них 
3 статті опубліковано у наукових фахових виданнях [1,2,5], 4 статті опубліковано 
у міжнародних періодичних наукових виданнях іноземних держав (ЄС) [3,4,6,7]. 

 
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить156 с., основний 
текст 132 с., 3 додатки, список використаних джерел – 112 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається 
об’єкт, мета та завдання дисертаційної роботи, методи дослідження, наукова 
новизна одержаних результатів та їх теоретико-практичне значення, 
відображаються апробації та публікації результатів дисертаційного дослідження. 

У першому розділі «Розвиток електронного навчання» розкривається 
поняття електронного навчання. Досліджено місце онлайн-навчання в системі 
електронного навчання. Електронне навчання набуває все більшого значення в 
режимі дистанційного навчання та викладання за останні десятиліття. За останні 
роки широкої підтримки отримала концепція електронного навчання не лише у 
вищій освіті та професійній підготовці, а й у початкових та середніх школах. За 
даними Євростату, відсоток осіб, які використовували Інтернет для проходження 
онлайн-курсів, щороку збільшується і становить приблизно 7% населення 
Європи з 27 країн Європейського Союзу. Основна плутанина дискурсу щодо 
електронного навчання - це його порівняння з дистанційною освітою. 

Підрозділ 1.1 «eLearning 2.0.» присвячений огляду розвитку електронного 
навчання, яке в основному набуло форми онлайн-курсів. Від ресурсів, 
розповсюджених проектом Open Courseware MIT, до розробки навчальних 
матеріалів проекту Rice's Connexions. Як наслідок, домінуюча технологія 
навчання, що використовується сьогодні – система управління навчанням (LMS). 
Проаналізовано підходи провідних університетів в наданні курсів електронного 
навчання. Встановлено, що традиційні теорії дистанційного навчання, які 
описував Майкл Г. Мур, були поступово адаптовані в онлайн освіту. Відбулася 
зміна самих користувачів мережі інтернет. Вони швидко поглинають 
інформацію, як у зображеннях, так і у відео, а також у тексті з декількох джерел 
одночасно. Вони очікують миттєвих відповідей та зворотного зв’язку. 

Вперше, спосіб, яким нове покоління користувачів змінює ринок та 
тренди, був викладений в документі під назвою Маніфест Клуетрена в квітні 
1999 року. Електронне навчання за допомогою LMS систем характеризується не 
тільки більшою самостійністю для учня, але й більшим акцентом на активному 
навчанні. Прослідковується зміна ролі вчителя – насправді, навіть стирання 
різниці між викладачем та студентом. Обмін файлами не розглядається як 
злочинність серед сучасної молоді через переконання, що інформація – це щось, 
що має бути доступним, спільним для всіх. Сама мережа інтернет 
перетворюється з того, що називалося "мережею читання" в "мережу читання-
запису", відповідно до оригінального бачення Тіма Бернерса-Лі. Прихильники 
називають її Web 2.0.  

У підрозділі 1.2 «LMS-системи»  визначено роль та місце LMS в системах 
управління навчанням. LMS можна охарактеризувати як сукупність 
взаємопов'язаних систем, що використовуються для полегшення управління 
навчальною діяльністю в інтерактивному та ефективному режимі. У цьому 
випадку навчання може бути змішаним або повністю онлайн. Новітні системи 
LMS забезпечують віртуальний простір для взаємодії між учнями та 
викладачами, який може приймати форму, починаючи з відео, чат-кімнати, 
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електронного листа та закінчуючи посиланням на електронні ресурси. 
Встановлено, що системи управління навчанням використовуються набагато 
більше у вищій освіті, ніж у початкових та середніх школах. Причина полягає в 
тому, що вони розроблені для дорослих, які можуть застосовувати 
саморегульоване навчання та залучення до педагогічної діяльності. Встановлено 
принципи якісної LMSсистеми. Простота у використанні, довговічність LMS, 
економічно вигідна, адаптивність. Також важливим є користувацький досвід 
використання системи та її інтегрованість. LMS – це програмне забезпечення, 
яке використовується для планування, впровадження та оцінки навчального 
процесу і прогресу. 

Проведені дослідження дають таку статистику: 
- в середньому, на годину на студента групи припадає приблизно 0.1 

питання; 
- при індивідуальному навчанні студент може запитати або відповісти на 

120 питань в годину; 
- для 98% студентів ефективність індивідуальної роботи вище на 50% ніж 

в групі. 
Даний підрозділ обґрунтовує необхідність планування занять при 

використанні LMS.  
Стосовно стандартів якості в LMS, ці вимоги можна виразити у надійності, 

масштабованості, безпеці, стійкості та відповідності міжнародним стандартам. 
Надійність може бути отримана завдяки досвіду великих університетів.  

LMS характеризується інтеграцією навчання завдяки взаємодії. Важливі 
категорії системи: інтерфейс, навігація, оцінка, дидактичні ресурси, комунікація 
/ взаємодія, координація та адміністративна підтримка. Серед головних спільних 
функцій LMS виділяють: зарахування, моніторинг освітніх досягнень, 
планування, управління контентом, комунікації і спільну роботу. Як бачимо, 
складання розкладу не є поширеною функцією LMS.  

Ефективне використання інформаційних технологій в освіті значно 
поліпшує ефективність навчання і скорочує витрати на нього, встановлено 
багатьма дослідженнями. Проведені дослідження в цій області найчастіше 
порівнюють навчання в групі і індивідуальне навчання. 

Підрозділ 1.3 «Стандарти електронного навчання» розкриває основні 
стандарти, що застосовуються при розробці/сертифікації LMS. Так, до найбільш 
поширених стандартів в сфері електронного навчання відносяться такі: 

- IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, Інститут 
електротехніки та електроніки) LTSC (Learning Technology Standards Committee, 
Комітет Технології Освітніх Стандартів) 

- AICC – Airline Industry Computer Based Training Committee (Міжнародний 
комітет з комп'ютерного навчання в авіації)  

- IMS – Instructional Management Systems (Системи організації навчання), 
від Всесвітнього Консорціуму Освіти 

- ADL – Advanced Distributed Learning (Просунуте розподілене навчання) 
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- SCORM – Sharable Content Object Reference Model (Модель обміну 
навчальними матеріалами) 

- ARIADNE – Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution 
Networks for Europe (Консорціум АРІАДНА - стандартизація обміну навчальним 
контентом для Європейського Союзу) 

- PROMETHEUS 
- The Dublin Core Metadata Initiative 
Найбільш вживаний на сьогодні стандарт для систем дистанційного 

навчання – SCORM. Він містить вимоги до організації навчального матеріалу та 
всієї системи дистанційного навчання. SCORM дозволяє забезпечити сумісність 
компонентів та можливість їх багаторазового використання: навчальний 
матеріал представлений окремими невеликими блоками, котрі можуть 
включатись у різні навчальні курси та використовуватись системою 
дистанційного навчання незалежно від того, ким, де та за допомогою яких 
засобів вони були створені. SCORM заснований на стандарті XML. Він базується 
на результатах роботи AICC , IMS Global, IEEE та Ariadne. У SCORM 
використовуються результати розробок ряду проектів і організацій: IMS Global 
Learning Consortium, Inc., the Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) 
Committee (AICC), the Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution 
Networks for Europe (ARIADNE) і IEEE Learning Technology Standards Committee 
(LTSC). У цьому підрозділі описуються стандарти ADL і дається логічне 
обґрунтування створення еталонної моделі. Далі містяться практичні поради 
щодо виявлення ресурсів і перетворення їх в структурований навчальний 
матеріал. 

Еталонна модель SCORM складається з трьох частин: введення або 
оглядової частини (the Overview); опису моделі інтеграції змісту (the Content 
Aggregate Model); опису робочого середовища або середовища виконання 
програм (the Run Time Environment - RTE). 

У той час як SCORM продовжує розвивати технічні стандарти 
електронного дистанційної освіти, дослідники CBI зосереджують свою увагу на 
наступних проблемах: 

• Визначення багаторазового використання освітніх об'єктів. 
• Розробка нових моделей контенту. 
• Розробка моделі оцінки знань. 
• Створення нових моделей упорядкування змісту (sequencing). 
• Створення освітніх «сховищ». 
Кожна з цих проблем веде до створення нових специфікацій, які розширять 

роботу SCORM. 
У другому розділі «Кращі практики впровадження та використання LMS 

систем» розглянуто сучасні практики впровадження LMS. 
У підрозділі 2.1 «Основні характеристики e-Learning рішень». В даному 

підрозділі наведені основні характеристики, що застосовуються при виборі 
програмного забезпечення для систем електронного навчання: надійність в 
експлуатації, сумісність, зручність використання і адміністрування, модульність. 
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Забезпечення доступу має два аспекти. По-перше, ті, яких навчають не 
повинні мати перешкод для доступу до навчальної програми. Наприклад, воно 
має бути сумісним зі screenreaders - програмами, що забезпечують зчитування 
слів на екрані для тих, у кого ослаблений зір. Другий аспект – необхідно 
переконатися, що купується технологія придатна для всіх можливих 
користувачів. Наприклад, якщо деякі з учнів не мають останнього варіанту 
Macromedia Flash, вони не побачать анімації, створеної вами в цій технології. 

Підрозділ 2.2 «Порівняння систем управління навчанням» в даній частині 
порівнюються популярні системи управління навчанням, а саме: Moodle, 
Claroline, Dokeos, ATutor, ILIAS. 

 
Таблиця 1. 

Порівняльна таблиця систем управління навчанням. 
 

 MOODLE Claroline Dokeos ATuor ILIAS 
Аутентифікація так так так так так 

Простота 
установки 

так так так так ні 

Мова 
програмування 

PHP PHP, Java, 
React, 

Symfony 

PHP PHP PHP 

Ліцензія GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL 
Багатомовність Більше 54 36 38 Більше 50 43 

СУБД MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL 
Система 

перевірки знань 
Тести, 

завдання, 
семінари 

Тести, 
вправи 

тести тести Тести 

Мобільний 
додаток 

так так так ні ні 

Аналітика та 
відстежування 

так так так так так 

Складання 
розкладу 

ні ні ні ні ні 

Курс управління так так так так так 
Інструменти 

звітності 
так так так так так 

Content 
management 

так так так так так 

 
У підрозділі 2.3 «Фактори, що впливають на намір студентів 

використовувати систему управління навчанням (LMS)». Попередні 
дослідження щодо контекстів електронного навчання та LMS зосереджувалися 
переважно на успіху впровадження системи. Бхаттачерджі вважає, що намір 
повторно використовувати продукт або послугу в значній мірі корелює з 
початковим використанням цього продукту або послуги. ECT (for pre-expectation 
behavior) широко використовується для вивчення пост-cпоживчої поведінки 



8 
 

  

студентів у вищих навчальних закладах, відкритих онлайн-курсах (MOOC) і 
онлайн-іграх. 

У той час як попередні дослідження базувалися на TAM (Technology 
Acceptance Model) / UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) 
або ECT (for pre-expectation behavior), використання лише конструктів цих теорій 
було визнано недостатнім для виявлення наміру використовувати технологію в 
контексті електронного навчання.  

Важливо визначити фактори, що впливають на намір користувачів 
продовжувати використовувати LMS. Тому ми пропонуємо комплексну модель, 
засновану на інтеграції ЕСТ і ТАМ. 

Досліджено гіпотези стосовно впливу різних факторів на сприйняття та 
прихильність до використання LMS. 

У третьому розділі «Складання розкладу як розширення функціоналу 
LMS» розглянуто варіанти вирішення задачі масового обслуговування звернень, 
як класичний (Erlang C), так і запропонований, заснований на методах 
математичного моделювання. Дослідження проводилося на прикладі аналогії з 
діяльністю інформаційних центрів з обслуговування клієнтів компаній, оскільки 
за даним напрямком можливо зібрати вхідні числові дані, що в свою чергу 
дозволяє провести порівняльний аналіз підходів до вирішення задачі масового 
обслуговування, якою є складання розкладів. 

У підрозділі 3.1 «Рішення задачі масового обслуговування» досліджувані 
підходи застосовуються в системі управління освітніми закладами, з метою 
ефективного використання трудових ресурсів визначеними за критеріями. З 
одного боку – покриття у часі запланованих занять доступними викладачами і, з 
іншого боку – максимальне врахування побажань щодо робочого часу і вихідних 
днів. Ефективне управління трудовими ресурсами можливо при урахуванні ряду 
факторів: 

• розподіл шкіл, учнів по населених пунктах, 
• розподіл навчальних предметів у часі, 
• розподіл трудових ресурсів по населених пунктах (локаціях). 

Саме рішення задачі прогнозування завантаження трудових ресурсів 
дозволяє визначити оптимальний розподіл вчителів заданого профілю в тому чи 
іншому населеному пункті по заданих дисциплінах. 

Одне з головних завдань менеджменту – визначити необхідну кількість 
обслуговуючого персоналу в кожен момент часу по заданих критеріях, які 
визначаються специфікою діяльності. Наприклад, для центрів обслуговування 
звернень – це відсоток обслугованих звернень за певний проміжок часу, для 
таксі – середня кількість «вільних» таксистів в даний момент часу. Ця складна 
задача вирішується, спираючись на теорію ймовірності і методи математичної 
статистики. 

Таким чином, основні завдання відділу з обслуговування звернень є 
наступні: 

1) складання такого розкладу роботи персоналу (зокрема, операторів, або 
ліній обслуговування), який забезпечує мінімальний час затримки абонента 
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(звернення), що поступає в чергу обслуговування і мінімальний відсоток 
абонентів, які не дочекалися обслуговування, 

2) навчання операторів бізнес-процесам підприємства. 
Далі досліджено моделі задач масового обслуговування звернень і 

складання розкладу роботи (зокрема, операторів ліній масового 
обслуговування). 

У підрозділі 3.2 детально розглянуто рішення задачі масового 
обслуговування згідно підходу Ерланга. Запропонована модель дозволяє 
обчислити: 

• ймовірність того, що нове звернення буде обслуговане негайно, 
• середню затримку в черзі всіх тих звернень, які поступили до черги, 

включаючи ті, які були обслуговані негайно, 
• середню затримку в черзі всіх звернень, які поступили до черги, 

включаючи тільки ті, що не були обслуговані негайно, 
• середню кількість звернень у черзі протягом всього досліджуваного 

періоду роботи центру обслуговування, 
• середню кількість звернень у черзі, коли вона була заповнена хоча б 

одним з них. 
Формула дозволяє визначити імовірність, що звернення буде очікувати 

обслуговування у черзі (Pw), з огляду на інтенсивність трафіку звернень (A) і 
кількості доступних ліній обслуговування (N). 

 

 
 
Переваги підходу Ерланга: 
• передбачається випадкове надходження звернень у часі, вони 

надходять у чергу, якщо всі лінії обслуговування наразі зайняті, 
• простий і швидкий у використанні, доступний у вигляді програмного 

забезпечення (також є таблиці Ерланга), 
• часто є основою для розрахунків необхідної кількості ліній 

обслуговування практично в усіх програмах управління персоналом. 
Недоліки підходу Ерланга: 
• передбачається, що немає необслугованих звернень, 
• передбачається, що в системі масового обслуговування є фіксована 

кількість ліній, що обробляють звернення протягом періоду часу, 
• передбачається, що всі агенти обслуговування в групі можуть 

обробляти звернення, представлені групі.  
У цьому контексті комп'ютерне моделювання – набагато більш потужний 

інструмент для аналізу конкретних складних сценаріїв прогнозування 
навантаження і складання розкладу. Такий підхід надає значно більшу гнучкість 
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при відтворенні процесу обслуговування, але вимагає більше часу та 
обчислювальних ресурсів. 

Тому був розроблений інформаційно-аналітичний комплекс, який 
детально розкритий у наступному підрозділі. 

Підрозділ 3.3 «Альтернативне рішення задачі масового обслуговування» 
розкриває альтернативний підхід до формули Ерланга, призначений для 
вирішення наступних завдань прогнозування: 

1. кількості не обслугованих звернень, 
2. середнього часу затримки абонентів у черзі, 
3. середньої «завантаженості» черги. 
Відмінності системи Forecasting від формули Erlang C полягають у методах 

вирішення задачі масового обслуговування і способі завдання початкових даних. 
Специфіка методу (системи Forecasting) полягає у тому, що значення 

показників, що розраховуються, обчислюються в результаті моделювання 
роботи системи масового обслуговування із застосуванням ймовірнісно-
статистичних методів. 

Існуючі моделі, які передбачають аналітичне рішення, мають принципове 
обмеження – вони оперують з щільністю розподілу імовірності (часу очікування 
звернення, його обслуговування і очікування в черзі до обслуговування), 
заданими аналітично. 

Сформульовано математичну постановку задачі масового обслуговування 
 

𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒:= 𝑚𝑖𝑛
!"#...%
&"#...%
'!,'""#..)
'!"'"⇒!+&
'!+'"⇒!"&

*+𝑡!
'! − 𝑡!
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Метою рішення задачі в такій постановці є визначення: 
• щільності розподілу ймовірності часу очікування зверненням в черзі 

до обслуговування, 
• щільності розподілу ймовірності кількості вільних ліній 

обслуговування або кількості вимог в черзі, 
• а також кількості обслугованих вимог. 
Випадкова величина τ, час очікування звернення, має дискретну не 

нормовану щільність розподілу InCome(τ) з дискретним аргументом τ: 
τ=0,1,...,AllTime. Проведемо AllEntry експериментів, отримуючи значення 
CurTime випадкової величини τ. Дискретна функція InCome(CurTime) з 
дискретним аргументом CurTime відображає результат експерименту, причому 
NumEntry_CurTime, що дорівнює InCome(CurTime), – кількість випадків 
експерименту зі значенням CurTime. На Рис.1 наведено приклад функцій 
𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝐶𝑢𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒) та 𝑃𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝜏). 
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Рис. 1 – Функції 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝐶𝑢𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒) та 𝑃𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝜏) 
 
Таким чином, ми отримали кількість вимог, що надійшли в кожен момент 

часу CurTime, де CurTime=0,1,...,AllTime. 
На Рис. 2 подано запропоновану схему моделювання. Багаторазово 

повторюючи моделювання і накопичуючи результати, отримаємо статистику 
функцій, які розраховуються. 

Зазначимо формули, за якими визначаються значення перерахованих 
величин. 

 
𝑃(> 0):= 1 − ,- ./0.!1[#]

∑ ,- ./0.!1[!]#$%&'
$:)*

,  

𝑇): =
∑ !⋅,- ./0.!1[!]#$%&'
$:)*
∑ ,- ./0.!1[!]#$%&'
$:)*

, 𝑇6: =
∑ !⋅,- ./0.!1[!]#$%&'
$:)!
∑ ,- ./0.!1[!]#$%&'
$:)!

, 

𝑄): =
∑ !⋅78-9.1:9[!]#$%&'
$:)+#$%&'
∑ 78-9.1:9[!]#$%&'
$:)+#$%&'

, 𝑄6: =
∑ !⋅78-9.1:9[!]#$%&'
$:)!
∑ 78-9.1:9[!]#$%&'
$:)!

. 

 
Переконаємося в перевагах такого завдання початкових даних. Порівняємо 

результати, отримані за допомогою Erlang C і Альтернативного проєкту, з 
реальними експериментальними даними. Припустимо, що: 

• щільності розподілу часу обслуговування одного звернення такі, як 
показано на Рис. 3 з однаковим середнім значенням 39 сек. (крива 1 – єдина з 
можливих, з якою оперує Erlang C. Крива 2 відображає час обслуговування 
одного абонента в Колл Центрі), 

• абонент (звернення) чекає в черзі до відмови від обслуговування в 
середньому 22,5 секунди (дані Колл Центру). 

У подібних ситуаціях виявляються і інші недоліки Erlang C, як, наприклад, 
підвищений розрахунковий час очікування в черзі до обслуговування. На відміну 
від Erlang C в Альтернативному проєкті з'явилася нова графа – кількість 
абонентів, які не дочекалися свого обслуговування. 
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Рис.2 – Блок – схема моделювання задачі масового обслуговування 
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Рис. 3 – Щільності розподілу ймовірності часу обслуговування одного 
абонента: 1 - застосовується в моделі Erlang C,  

2 - в моделі Альтернативного проєкту для даних з Колл Центру 
 

У Табл. 2 подано основні показники роботи Колл-Центру. Як видно, 
існують реальні ситуації, коли Erlang C не може бути застосований за критерієм 
кількості не обслужених абонентів (тобто в цей час значна кількість абонентів 
покинули чергу, не дочекавшись обслуговування), тому що в умовах ігнорування 
(в розрахунках) домінуючою складовою (від всіх тих, хто зателефонував), 
результати розрахунків виходять абсолютно неадекватними і не відповідають 
дійсності. 
 

Таблиця 2. 
 Порівняльна таблиця реальних даних Колл-Центру, результатів моделювання 

Альтернативним проєктом (АП*) і формулою Erlang C. 
 

Джерело 
даних 

Всього 
вхідних 
дзвінків 

Обслугова
но 

звернень 

Кількість 
звернень, 

що  
покинули 

чергу 

Кількість 
ліній 

обслугову
вання 

Час 
очікування в 

черзі до 
відмови від 
обслуг., сек 

Час 
очікування в 

черзі до 
обслуг., сек 

Середній 
час 

обслуговув
ання, сек 

Приклад 1 
Кол Центр  407 334 73 5 29 25 39 

АП* 407 334 72 5 22,5 14 39 
Erlang C [1] 407 407 0 5 ¥ 67 39 

Приклад 2 
Кол Центр  378 374 4 8 23 8 39 

АП* 378 373 5 8 22,5 8 39 
Erlang C [1] 378 378 0 8 ¥ 10 39 

Приклад 3 
Кол Центр  315 303 12 6,9 22 11 39 

АП* 315 311 4 7 22,5 8 39 
Erlang C [1] 315 315 0 7 ¥ 1 39 
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Важливість обліку звернень, які не дочекалися обслуговування, очевидна, 
оскільки відсоток обслугованих клієнтів можна спрогнозувати лише в такій 
постановці завдання (Erlang C «передбачає», що обслуговані всі звернення, 
оскільки бажають чекати зв'язку з агентом обслуговування у черзі нескінченно 
довго). 

У Альтернативному проєкті прогнозований час виходить як результат 
моделювання роботи Колл-Центру, але з миттєвими значеннями (тобто в момент 
часу, коли додзвонився новий абонент) вхідних даних, таких як: 

• час, який вже обслуговується абонент на кожній лінії 
обслуговування (інформація про лінії обслуговування), 
• кількість абонентів, які зараз в черзі і апріорна інформація про час 
обслуговування і очікування до відмови (інформація про черги). 
Підрозділ 3.4 «Складання розкладу робочих змін» розкриває проблеми 

планування розкладу робочих змін. Розроблену на основі цього методу систему 
успішно розгорнуто у трьох освітніх закладах.  

При обробці звернень до системи масового обслуговування, вони спочатку 
класифікуються у центрі по навичках викладачів за територіальним 
(географічним) принципом. Однією з проблем у сучасному плануванні є 
створення узгодженого розкладу, що використовує ресурси розподілених 
систем. 

Планування діяльності освітніх закладів може включати централізовані 
обслуговування звернень (запитів щодо викладання навчальних предметів). 
Зокрема, повертаючись до прикладу контакт-центрів, наприклад, 
аутсорсинговий (зовнішний) контакт-центр X погоджується обробляти запити 
(звернення) замовника Y, і обіцяє, що 80% вхідних дзвінків оброблятимуться 
протягом 20 секунд (SLA, договірний рівень обслуговування). Ефективне 
планування персоналу є особливо важливим для цих аутсорсингових центрів, 
щоб вони могли надавати договірні рівні обслуговування. 

Представлена архітектура системи, яка складається з “двигуна” 
планування, який генерує графік, який задовольняє жорсткі обмеження та 
оптимізує показники якості розкладу, інфраструктури для збереження вхідних та 
вихідних сценаріїв планування в реляційній базі даних і GUI (graphic user 
interface). Поточна версія розроблена як клієнт-сервер веб-система, що 
складається з компонентів бізнес-логіки (включаючи двигун планування) та 
компонентів GUI для взаємодії х користувачем. 

Унікальність системи  полягає у тому, що розклад занять може 
відрізнятися від тижня до тижня, при цьому враховується тривалість кожного 
курсу в розрахунку на семестр.  Так, менеджер навчального закладу формує 
прогноз навантаження на період часу, який може відрізнятися від тривалості 
семестру. Потім запускає алгоритм планування для генерації розкладу. 
Основним параметром, налаштованим користувачем, який впливає на поведінку 
алгоритму планування, є комутатор, який визначає, чи припиняється алгоритм 
одразу після задоволення внутрішнього критерію припинення, або продовжує 
пошук кращих рішень, поки користувач явно не перерве його. 
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Алгоритм являє собою ітеративну процедуру, яка неодноразово вибирає 
деякий набір змінних і покроково оптимізує розклад, поки всі «жорсткі» та 
«м'які» обмеження і умови будуть виконані. На додаток до графіків планування 
роботи викладачів, Scheduling також планує різні події, в яких бере участь один 
або кілька педагогів. В даний час система планує розклад на будь-яку кількість 
тижнів. При цьому, за замовчанням – на семестр.  

Також запропонована модель планування відпусток, управління 
лікарняними за допомогою автоматичних змін у розкладі, у разі, якщо викладач 
захворів. Система також забезпечує авторизований доступ та журналювання всіх 
дій. Також система дає можливість адміністрації швидко отримати інформацію 
про роботу навчального закладу у вигляді звіту. Автоматизоване рішення надає 
надійний та простий у використанні інструмент звітності – конструктор звітів. 
Інструмент також дотримується протоколів безпеки, тому користувач системи 
має доступ лише до тієї інформації, до якої він повинен мати доступ. 

У підрозділі 3.5 подано прототип системи складання розкладу, 
розроблений на основі результатів моделювання, а саме, розподілу завантаження 
у людино-годинах на всіх викладачів у розрізі дисциплін, запропоновано 
методологію складання розкладу працівників закладу освіти. При цьому, 
враховується ряд факторів: 

• кваліфікація викладачів, в розрізі навчальних дисциплін, 
• тривалість робочої зміни та можливі моменти часу її початку, 
• позаробочий час (робота з обліковими системами, тощо), 
• обов’язкове стажування викладачів, відвідування профільних 

конференцій, наради (як заплановані заздалегідь, так і позапланові), 
• державне регулювання ринку праці, 
• тощо. 
Також система дозволяє скласти розклад на різні проміжки часу, 

наприклад, тиждень чи місяць. Показано можливість та зручність оперативного 
внесення змін до вже складеного розкладу, зокрема з причини хвороби 
викладача. 

Розроблений планувальник використовується як частина системи 
управління навчанням (LMS) або як окрема система (із легкою інтеграцією через 
запропонований API). Вимоги до вхідних даних та підходи до складання графіку 
для двох розглянутих галузей на перший погляд значно відрізняються, але 
виявилося, що вони насправді дуже схожі та застосовні. 

Основним академічним внеском цієї роботи є адаптація методів 
планування та складання розкладів та їх застосування до вирішення завдань 
щотижневого планування та складання розкладу занять у навчальному закладі з 
урахуванням обмежень і побажань. 

Інновація запропонованого підходу полягає у використанні та адаптації 
методів планування робочої сили у галузі планування роботи навчальних 
закладів, що не було очевидним для отримання справедливого результату на 
перший погляд. Іншої згадки про застосування таких методів у літературі немає. 
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Завдання планування і складання розкладу є важливим, оскільки займає багато 
часу та ручної роботи і має суттєве практичне значення. 

 
 

ВИСНОВКИ 
Головний результат дисертаційної роботи – розробка та аналіз програмної 

системи складання регулярного розкладу занять для освітньої платформи, що 
розв’язує практично важливі задачі управління ресурсами з галузі застосування 
інформаційних технологій до людських ресурсів освітнього середовища .  

Це включає в себе вирішення таких науково-технічних задач: 
1. Обґрунтовано зв’язок задач складання розкладу для навчального 

закладу із завданнями контактного центру, що дало можливість застосувати 
напрацювання в одній галузі для розв’язання важливої задачі з іншої. 

2. Проведено аналіз підходів до складання розкладів для агентів із 
набором часових обмежень у позмінній формі та ідентифіковано основні вимоги 
до регулярних позмінних розкладів та обмеження на їх параметри. Це дало 
можливість використання розробленої системи як окремо, так і в інтеграції з 
існуючими освітніми платформами. 

3. Побудовано нову ефективну модель складання розкладу, що дало 
можливість розробити систему управління розкладом з функцією його 
складання. 

4. Проведені дослідження властивостей запропонованої моделі дали 
підстави пересвідчитись у її якості та можливості використання для покращення 
менеджменту освітніх платформ. 

5. Для обґрунтування ефективності та адекватності методу на базі 
запропонованої моделі розроблено систему, яку апробовано у навчальних 
закладах. 
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АНОТАЦІЯ 
Аль-Хілалі З.С.Х. Розробка та аналіз програмної підсистеми складання 

регулярного розкладу занять для освітньої платформи. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 
обчислювальних машин і систем. – Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, – Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена проблемам розробки програмних систем 
освітньої платформи та побудові й управлінню розкладами для агентів з 
часовими та іншими видами обмежень. У роботі проведено аналіз підходів до 
проблеми, ідентифіковано ключові вимоги до функціонування такого класу 
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систем, що дозволило побудувати ефективну модель створення та подальшого 
управління розкладами. Значну увагу приділено контексту задачі, дослідженню 
освітніх платформ та обґрунтуванню обраного підходу, зважаючи на важливість 
задачі. Метою дисертаційної роботи є розробка, аналіз та вдосконалення 
складання розкладу занять для освітньої платформи. В результаті проведеної 
роботи вирішено такі наукові задачі: проведено аналіз підходів до складання 
розкладів для агентів із набором часових обмежень у позмінній формі; 
ідентифіковано основні вимоги до таких розкладів та обмеження на їх 
параметри; побудовано нову адаптовану та ефективну модель складання 
розкладу, що дало можливість розробити відповідну систему управління 
розкладом; досліджено властивості запропонованої моделі, що дало можливість 
переконатись у її якості; впроваджено в експлуатацію систему, розроблену на 
базі запропонованої адаптованої моделі, що довело її ефективність, значимість 
та практичність. 

Ключові слова: електронне навчання, e-learning, складання розкладу, 
освітня платформа, система управління навчанням, управління освітнім 
процесом. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Аль-Хилали З.С.Х.Разработка и анализ программной подсистемы 

составления регулярного расписания занятий для образовательной платформы. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 01.05.03 – математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин и систем. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко, – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена проблемам разработки программных систем 
образовательной платформы, составлению и управлению расписаниями для 
агентов с временными и другими видами ограничений. В работе проведен анализ 
подходов к проблеме, идентифицированы ключевые требования к 
функционированию такого класса систем, что позволило построить 
эффективную модель создания и дальнейшего управления расписаниями. 
Значительное внимание уделено контексту задачи, исследованию 
образовательных платформ и обоснованию выбранного подхода, учитывая 
важность задачи. Целью исследования является разработка, анализ и 
совершенствование составления расписания занятий для образовательной 
платформы. В результате проведенной работы решены следующие научные 
задачи: проведен анализ подходов к составлению расписаний для агентов с 
набором временных ограничений в посменной форме; идентифицировано 
основные требования к таким расписаниям и ограничения на их параметры; 
построена новая адаптированная и эффективная модель составления расписания, 
что позволило разработать соответствующую систему управления расписанием; 
исследованы свойства предложенной модели, что позволило убедиться в ее 
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качестве; введена в эксплуатацию система, разработанная на базе предложенной 
адаптированной модели, показана ее эффективность, значимость и 
практичность. 

Ключевые слова: электронное обучение, e-learning, составление 
расписания, образовательная платформа, система управления обучением, 
управление образовательным процессом. 

 
 

ANNOTATION 
Al-Hilali Z.S.H. Development and Analysis of the Program Subsystem for 

Regular Classes Scheduling for Education Platform. – Manuscript. 
Candidate’s Thesis on Technical Sciences, Specialty 01.05.03 – Mathematics 

and Software for Computers and Systems (12 – Information Technologies). – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the problems of development of software systems 
of the educational platform and construction and management of schedules for agents 
with time and other types of restrictions. The paper analyzes the approaches to the 
problem, identifies the key requirements for the functioning of this class of systems, 
which allowed to build an effective model of creation and further management of 
schedules. Considerable attention is paid to the context of the task, the study of 
educational platforms and the rationale for the chosen approach, given the importance 
of the task. 

The purpose of the dissertation is to develop, analyze and improve the 
scheduling of classes for the educational platform. 

Given the current problems in the context of the fixed goal, in this paper the 
overall goal is clarified to the following tasks: to analyze approaches to the construction 
of educational platforms in the context of creating effective learning environments; 
develop a model and software system for scheduling based on the analysis of existing 
approaches to ensure quality operation and compliance with certain requirements; to 
test the proposed model and software system in educational environments by 
implementing the developed system; to investigate the characteristics of the developed 
subsystem of scheduling for educational environments. 

As a result of the carried out work the following scientific problems are solved: 
the analysis of approaches to drawing up of schedules for agents with a set of time 
restrictions in a variable form is carried out; the basic requirements to such schedules 
and restrictions on their parameters are identified; a new adapted and effective model 
of scheduling was built, which made it possible to develop an appropriate scheduling 
management system; the properties of the proposed model were investigated, which 
made it possible to be convinced of its quality; a system developed on the basis of the 
proposed adapted model was put into operation, which proved its efficiency, 
significance and practicality. 

The obtained results are implemented in the educational process, and also 
applied to the development of the mentioned system of drawing up and managing 
schedules. The main provisions and conclusions of the dissertation research were 
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discussed at scientific seminars of the Department of Intellectual Software Systems of 
the Faculty of Computer Science and Cybernetics of Taras Shevchenko National 
University of Kyiv. 

In the dissertation the careful comparative analysis of the existing approaches to 
management of training through educational platforms is carried out, and also the 
model for drawing up of schedules in an educational institution is offered. A study of 
the properties of the proposed model. 

The main result of the dissertation is the development and analysis of a software 
system for compiling a regular schedule for the educational platform, which solves 
practically important tasks of resource management in the field of computer software 
and systems, computer science and information technology in human resources 
learning environment. educational system. The developed system can be used both 
separately and integrated into existing educational platforms. The developed models 
and systems are essential for improving the quality of compiled schedules and the 
reliability of the respective software systems, provide more opportunities for quality 
schedule management in the educational platform. 

As a result of the carried out work the following scientific problems are solved: 
1. The connection between the tasks of scheduling for the educational institution 

and the contact center is substantiated, which made it possible to apply the experience 
in one field to solve an important problem from another. 

2. The analysis of approaches to scheduling for agents with a set of time 
constraints in alternating form is carried out and the basic requirements to regular 
alternating schedules and restrictions on their parameters are identified. 

3. A new adapted and effective model of scheduling was built, which made it 
possible to develop a scheduling management system with the function of its 
scheduling. 

4. The properties of the proposed model were studied, which made it possible to 
verify its quality. 

5. To substantiate the effectiveness and adequacy of the model proposed for 
regular schedules, the system developed on the basis of the proposed adapted model 
has been tested on the basis of educational institutions. 

Keywords: electronic learning, e-learning, scheduling, education platform, 
learning management system, education management. 
 
 


