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АНОТАЦІЯ 

 

 

Аль-Хілалі З.С.Х. Розробка та аналіз програмної підсистеми складання 

регулярного розкладу занять для освітньої платформи. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем (12 – Інформаційні технології). – 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 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.  

З огляду на актуальні проблеми у контексті зафіксованої цілі, у даній 

роботі поставлену загальну мету уточнено до наступних задач: 

• провести аналіз 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 у освітніх середовищах шляхом впровадження 

розробленої системи; 
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• дослідити характеристики розробленої підсистеми складання 

розкладів для освітніх середовищ. 

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. 

Отримані результати впроваджено у навчальний процес, а також 

застосовано для розробки згаданої системи складання та управління 

розкладами. 

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. 

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. 

• XIII Міжнародна 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. 
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В дисертаційній роботі проведено ретельний порівняльний аналіз 

існуючих підходів до управління навчанням через освітні платформи, а також 

запропоновано модель для складання розкладів у закладі освіти. Проведено 

дослідження властивостей запропонованої моделі. 

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 програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій у застосуванні до людських 

ресурсів навчального середовища освітньої системи. Розроблена система може 

використовуватись як окрема, так і інтегрована у існуючі освітні платформи. 

Розроблені моделі та системи мають суттєве значення для підвищення якості 

складених розкладів та надійності відповідних програмних систем, надають 

більше можливостей для якісного управління розкладом у освітній платформі. 

В результаті проведеної роботи вирішено такі наукові задачі: 

1. Обґрунтовано зв’язок задач складання розкладу для навчального 

закладу і 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. 

3. Побудовано нову адаптовану та ефективну модель складання 

розкладу, що дало можливість розробити систему управління розкладом з 

функцією його складання. 

4. Досліджено властивості запропонованої моделі, що дало 

можливість пересвідчитись у її якості. 

5. Для обґрунтування ефективності та адекватності моделі, 

запропонованої для складання регулярних розкладів, систему, розроблену на 

базі запропонованої адаптованої моделі, апробовано на базі навчальних 

закладів. 
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Запропонована модель відповідає визначеним вимогам, що висуваються 

до складання та управління розкладами, а робить цей процес ефективним. 

 

Ключові слова: електронне навчання, e-learning, складання розкладу, 

освітня платформа, система управління навчанням, управління освітнім 

процесом. 
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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. 
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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 

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. 

The results of the dissertation research were published in proceedings and 

theses of international and pan-Ukrainian scientific conferences and seminars: 

• V All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate 

students and young scientists «Information technology in modeling» (ITM 2020) – 

Mykolaiv, 19-20.03.2020. 

• XIII International scientific-practical conference «Theoretical and 

Applied Aspects of Program Systems Development» (TAAPSD'2016) – Kyiv,  

5-9.12.2016. 

• II International Workshop «Logic and its Applications» – Kyiv, 

14.01.2020. 

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. 
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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.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

API – Application Program Interface, прикладний програмний інтерфейс  

CMS – Course Management System, система управління курсом 

e-Learning – електронне навчання, дистанційне навчання з доступом 

через інтернет до навчальних матеріалів із використанням ІТ 

LCMS – Learning Content Management System, система управління 

вмістом навчання 

LMS – Learning Management System, система управління навчанням 

Scheduling – складання розкладу (зокрема, для персоналу організації або 

підрозділу, часто – позмінного) 

SCORM – Sharable Content Object Reference Model, набір стандартів та 

специфікацій, розроблений для систем дистанційного навчання, який містить 

вимоги до організації навчального матеріалу та всієї системи дистанційного 

навчання 

WFM – WorkForce Management, управління робочими ресурсами 

(персоналом) організації чи підприємства, у першу чергу – розподіл та облік 

робочого часу штатних та контрактних працівників 
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ВСТУП 

 

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 залишається актуальним питанням 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 якихось параметрів складання розкладу чи вихід за 

межі обмежень, призводить до непридатного до 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 спробу інтегрувати відомі надбання 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 необхідні в процесі заміни та внесення змін. Тож, розробка 
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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 працювати за 

прийнятний час з оптимізаційними алгоритмами. 

Це зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи, яка присвячена 

проблемам електронного навчання, системам підтримки навчання через 

інтернет, та конкретно проблемі складання регулярних розкладів для освітньої 

платформи. Запропоноване рішення дозволяє розв’язати поставлену задачу з 

прийнятним часом і якістю результату та отримати переваги від впровадження 

такого рішення. 

Таким чином, актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена 

ситуацією у сфері освіти та, зокрема, важливістю поставленої задачі для 

користувачів такої системи. 

Розробка таких моделей та, особливо, систем – є важливим питанням 

комп’ютерних наук. 

Дана робота є розвитком ідей відомих фахівців комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій щодо електронної освіти (e-Learning). 

 

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.  
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З огляду на актуальні проблеми у контексті зафіксованої цілі, у даній 

роботі поставлену загальну мету уточнено до наступних задач: 

• провести аналіз 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 у освітніх середовищах шляхом впровадження 

розробленої системи; 

• 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 

отсвітньої платформи. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. Запропоноване адекватне 

рішення поставленої задачі, що відповідає вхідним вимогам. Властивості 

запропонованого підходу перевірено експериментально на базі системи, 

розробленої та впровадженої у навчальних закладах Іраку. Таким чином, 

наукова новизна 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; 
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• показано ефективність та адекватність запропонованої моделі при 

складанні та управлінні розкладами для освітніх платформ, а також 

обґрунтовано її переваги. 

 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. 

Дисертація має теоретико-прикладну спрямованість. Результати роботи 

можуть використовуватись для розширення функціональності систем 

управління навчанням для складання розкладів, їх інтеграції з розробленою 

підсистемою та дослідження властивостей моделі. 

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. 

 

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: 
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• V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології в 

моделюванні» (ITM 2020) – Миколаїв, 19-20.03.2020. 

• XIII Міжнародна 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. 

 

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 10 наукових працях, з 

яких 7 – статті [14-18, 4, 5] в наукових журналах і збірниках наукових праць, 

3 – у працях і тезах міжнародних наукових конференцій [1-3]; з них 3 статті 

опубліковано у наукових фахових виданнях, 4 статті опубліковано у 

міжнародних періодичних наукових виданнях іноземних держав (ЄС). 

Основні результати, що виносяться на захист, відображено у роботах [14-18]. 

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 156 с., 

основний текст 132 с., 3 додатки, список використаних джерел – 

112 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 

 

 

Аналізуючи поняття «електронне навчання» в хронологічній 

перспективі, можна зробити висновок, що електронне навчання може бути 

визначене як навчання, яке частково або повністю відбувається в мережі 

Інтернет. Це робить інформацію та знання доступними для користувачів, не 

зважаючи на обмеження у часі або географічне розташування [41]. 

Однак системи електронного навчання також включали технологічну та 

функціональну спрямованість, що стосується можливостей Інтернету у 

подоланні певного часу та простору. В даний час тенденція концепції більш 

орієнтована на методи навчання та величезні можливості дифузії та зв’язку 

змісту. 

Електронне навчання набуває все більшого значення в режимі 

дистанційного викладання та навчання за останні десятиліття. Швидко зростає 

кількість осіб які користуються Інтернетом зі смартфонів та планшетів у 

всьому світі. За останні роки широкої підтримки отримала концепція 

електронного навчання не лише у вищій освіті та професійній підготовці, а й 

у початкових та середніх школах. [48] 

Індустрія електронного навчання значно зросла в плані використання. 

На сьогодні, електронне навчання є частиною життя людей, незалежно від 

того, чи є вони студентами денної форми навчання чи професійними 

фахівцями, які використовують платформи електронного навчання для 

підвищення кваліфікації. Ринки навчання в усьому світі зростають, що 

стосується онлайн-курсів навчання. 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 (ЄС) [66]. 
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Підходи до електронного навчання та традиційного дистанційного 

навчання дотримуються концепції – "у будь-який час та у будь-якому місці". 

Дизайн початкових курсів електронного навчання, як правило, повторював 

існуючі методи дистанційного навчання, засновані на наданні контенту.  

Однак довгі текстові лекції явно не підходили для онлайн-середовищ 

таких, як: YouTube, Instagram, Facebook та інші. На початковому етапі ці ранні 

уявлення керували розвитком електронного навчання (технічного та 

педагогічного) та підкреслювали необхідність спілкування та взаємодії. 

Практика електронного навчання розвивається при взаємному впливі 

технологічних платформ електронного навчання та педагогічних моделей. 

Сьогодні широке проникнення та консолідація електронного навчання 

потребує просування для підтримки розвитку нових можливостей. Майбутнє 

електронне навчання повинно охоплювати використання інтернет-технологій 

як для формального, так і для неформального навчання, використовуючи різні 

сервіси та програми [21]. 

Основна плутанина дискурсу щодо електронного навчання – це його 

порівняння з дистанційною освітою. Електронне навчання та дистанційна 

освіта не є синонімами. Дистанційну освіту можна простежити від 

найдавніших часів, тоді як електронне навчання є відносно новим явищем, 

пов'язаним з розвитком Інтернету в 1990-х роках. Однак, безперечно, джерела 

електронного навчання лежать у дистанційній освіті та поділяють думку про 

те, що використання засобів масової інформації може підтримувати масове 

навчання без взаємодії віч-на-віч. 

Перший задокументований приклад заочної форми навчання (як 

приклад дистанційної освіти) датується 1828 роком, коли професор К. Філіпс 

опублікував рекламу в Бостонській газеті, де пропонував навчальні матеріали 

та навчальні посібники за листуванням. У 1843 році було знайдено 

Фонографічне заочне товариство, яке можна вважати першою офіційною 

дистанційною освітою. Навчальний заклад отримував, виправляв та повертав 

стенографічні вправи, виконані студентами [82]. 
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1.1 eLearning 2.0 

 

У світі електронного навчання найближчим до соціальної мережі була 

спільнота практик, сформульована та пропагована такими людьми, як Етьєн 

Венгер у 90-х роках. За словами Венгера, для спільноти практики характерна 

"спільна область інтересів", де "члени взаємодіють та навчаються разом" та 

"розробляють спільний каталог ресурсів" [109]. 

Здебільшого, те, що складало "спільноту" в онлайн-навчанні, було 

штучними і часто надуманими "дискусіями", підтримуваними системами 

управління навчанням. Ці громади, як правило, обмежувались певною групою 

студентів, наприклад, університетський клас, мали фіксований початок і 

кінцеву точку, і, хоча це було істотно краще, ніж нічого, вони рідко 

наближалися до теорії Венгера [109].  

Це не означає, що жодні спільноти практик не формувалися. Були 

спроби сприяти їх формуванню: наприклад, MuniMall, спрямованому на 

сектор муніципального управління, PEGGasus, спрямованому на інженерів та 

геофізиків. Але загалом поглинання відбувається повільно, а підтримки з боку 

традиційних установ майже немає. 

Педагоги почали використовувати такі інструменти, як wiki та блог. 

Згодом, замість того, щоб обговорювати заздалегідь задані теми зі своїми 

однокласниками, студенти виявили, що обговорювали широкий спектр тем із 

однолітками по всьому світу. Уявіть собі здивування, наприклад, коли після 

написання рецензії на виставу, яку вона переглядала, учениця 5 класу 

отримала відповідь від одного з виконавців [50]. За дуже короткий час блоги 

стали використовуватись для найрізноманітніших цілей в освіті; 

сформувалася мережа освітніх блогерів. 

Що відбувається, коли навчання в Інтернеті перестає бути схожим на 

середовище для навчання і стає більше схожим на платформу для навчання? 

Що відбувається, коли програмне забезпечення для навчання в Інтернеті 

перестає бути типом інструменту споживання вмісту і стає більше схожим на 
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інструмент для створення контенту, де створюється навчання? Модель 

електронного навчання як вид контенту, що випускається видавцями, 

організовується та структурується на курси та споживається студентами. 

Отже, додаток для електронного навчання починає дуже нагадувати 

інструмент для ведення блогів. Він являє собою один вузол у мережі вмісту, 

з'єднаний з іншими вузлами та службами створення контенту, якими 

користуються студенти. Це стає не інституційним чи корпоративним 

додатком, а особистим навчальним центром, де вміст повторно 

використовується та комбінується відповідно до власних потреб та інтересів 

студента. Це стає не однією програмою, а сукупністю взаємодіючих додатків, 

середовищем, а не системою [98]. 

Ідея тут полягає в тому, що студенти матимуть своє особисте місце для 

створення та демонстрації власних робіт. Деякі програми електронного 

портфоліо, такі як ELGG, вже створені. IMS Global склала специфікацію 

електронного портфоліо. "Портфоліо може надати можливість проявити свою 

здатність збирати, організовувати, інтерпретувати та розмірковувати над 

роботою з документами та джерелами інформації. Це також інструмент для 

продовження професійного розвитку, спонукаючи людей брати на себе 

відповідальність і демонструвати результати власного навчання" [98]. 

Такий підхід до навчання означає, що навчальний контент створюється 

та поширюється зовсім по-іншому. Замість того, щоб складати та 

організовувати контент електронного навчання синдикований, як 

повідомлення в блозі чи подкаст – він агрегується студентами, 

використовуючи свій особистий RSS-рідер чи якийсь подібний додаток. 

Звідти його реміксують і перевпорядковують, враховуючи індивідуальний 

план студента. Готовий продукт може бути використаний для читання та 

використання іншим учнем. 

Більш формально, замість використання корпоративних систем 

управління навчанням заклади розраховують використовувати набір програм 

із відкритим кодом. 
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Рамки електронного навчання визначають набір загальних програм, а 

новостворена електронна рамка для освіти та досліджень спирається на 

міжнародне співробітництво. Незважаючи на те, що в цих системах все ще є 

елемент передачі вмісту, все більше усвідомлюється, що навчання стає 

творчою діяльністю, а відповідне місце проведення – це платформа, а не 

додаток. 

Більшість теоретиків електронного навчання вивчають, як навчальний 

контент, створений студентами або професійно, може бути використаний як 

основа для навчальної діяльності, а не як канал для змісту навчання. 

Велика робота проводиться, наприклад, в навчальних іграх та 

симуляціях. Такі теоретики, як Сеймур Паперт, Джеймс Пол Гі, Кларк Олдріч 

та Марк Пранскі , просувають ефективність ігор. 

Паперт пише: "Найважливіші навички навчання, які я бачу, це ті, які 

підтримують можливість почуття відповідальності за власне навчання. І той, 

хто бере участь у навчанні, протистоїть домінуючій ідеології дизайну 

навчальних програм". Це яскраво виражено, коли учні займаються не лише 

грою, але і її дизайном. У світі гейміфікації ця практика широко визнана і 

заохочується [89]. 

Подібна мотивація лежить в основі швидко зростаючої сфери 

мобільного навчання адже, якщо контекст, в якому відбувається навчання, не 

є важливим, він не був би корисним. Мобільне навчання пропонує не тільки 

нові можливості для створення, але й підключення [68]. 

У міру прогресування цієї тенденції ми опиняємось у світі, який 

характеризується фразою "всюпроникаючі обчислення" (ubiquitous 

computing). У світі навчання це означає доступність навчання незалежно від 

того, чим ви займаєтесь. Джей Крос фіксує цю ідею в концепції "робочого 

процесу навчання".  

Урліх Шмідт пише, що навчається у робочому процесі – це "глибока 

інтеграція з корпоративними додатками, зібраними з веб-служб, у програми із 

підтримкою завдань та роботи, злитою в сукупні бізнес-процеси, що 
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складають робочий процес у режимі реального часу та підтримуються 

контекстною співпрацею людей та системи, а також проектування та 

модифікація, досягнута за допомогою моделювання" [95]. 

Звичайно, немає підстав очікувати, що ця форма навчання буде 

обмежена робочим місцем. Навчання інтегрується у всі аспекти нашого життя, 

від щоденних домашніх справ до мистецтва та культури. Навчання та життя, 

можна сказати, з часом зливаються. Завдання буде не в тому, як вчитися, а в 

тому, як використовувати навчання, щоб створити щось більше [5]. 

Тепер, електронне навчання розвивається разом із всесвітньою 

павутиною в цілому, і ці зміни настільки вагомі , щоб отримати нову назву: E-

learning 2.0. Перш ніж говорити про те, куди йде електронне навчання, варто 

сказати кілька слів, про те, чим є електронне навчання сьогодні [100]. 

Коли ми думаємо про засвоєння змісту сьогодні, ми, мабуть, думаємо 

про навчальний предмет. Органи стандартизації вдосконалили концепцію 

навчальних предметів у суворій формі та надали специфікації щодо 

послідовності та упорядкування цих «бітів» змісту в курси [49]. 

Сьогодні електронне навчання в основному набуває форми онлайн-

курсів. Від ресурсів, розповсюджених проектом OpenCourseware MIT, до 

розробки навчальних матеріалів проекту Rice's Connexions, пропозиції котрих 

можна знайти у більшості коледжів та університетів світу [107]. 

Як наслідок, домінуюча технологія навчання, що використовується 

сьогодні, є типом системи, яка організовує та здійснює онлайн-курси – система 

управління навчанням (LMS). Цей фрагмент програмного забезпечення став 

майже усюдисущим у навчальному середовищі. 

Багато компаній, таких як: WebCT, Blackboard та Desire2Learn, 

встановили свої продукти у тисячах університетів та коледжів, і їх 

використовують десятки тисяч викладачів та студентів. Система управління 

навчанням бере навчальний контент і організовує його наступним чином. 

Курс, поділений на модулі та уроки, підтримуваний тестами та дискусіями, 
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які, сьогодні, інтегровані у інформаційну систему університетів та деяких 

шкіл. 

Традиційні теорії дистанційного навчання, наприклад транзакційної 

дистанції, як описав Майкл Г. Мур, були адаптовані для онлайн-світу. Вміст 

організовано за цією традиційною моделлю та подається повністю онлайн або 

спільно з більш традиційними семінарськими заняттями для студентів під 

керівництвом викладача за визначеною навчальною програмою, яку слід 

виконати у визначеному навчальним закладом темпі [80]. 

Однією із тенденцій, яка привертає увагу, є зміна самих користувачів 

Інтернет. Іноді їх називають "цифровими", а іноді називають "n-gen" – нові 

користувачі підходять до роботи, навчання та гри по-новому [107]. 

Вони швидко поглинають інформацію, як через зображення, так і за 

допомогою відео, а також працюють з текстом у декількох джерелах 

одночасно. Вони працюють зі високою швидкістю, очікуючи миттєвих 

відповідей та зворотного зв’язку. 

Люди "n-gen" віддають перевагу рандомному "запиту", можливості 

постійно спілкуватися зі своїми друзями (незалежно від їх місця перебування), 

і швидко створюють власні медіа або завантажують чужі [107]. 

Спосіб, яким це нове покоління користувачів змінює ринки, отримав 

виклад у документі під назвою Маніфест Клуетрена. Вперше розміщений в 

мережі інтернеті в квітні 1999 року. 

У навчанні ці тенденції проявляються у тому, що іноді називають 

дизайном, орієнтованим на учнів, або «орієнтованим на студентів». Це більше, 

ніж просто пристосування до різних стилів навчання або можливості 

користувачеві змінювати розмір шрифту та колір фону; це передача контролю 

над самим навчанням в руки учня [90]. 

Навчання характеризується не тільки більшою самостійністю для учня, 

але й більшим акцентом на активному навчанні, завдяки створенню, 

спілкуванню та участі відіграючи ключову роль. Спостерігається зміна ролей 

для вчителя, навіть взагалі краху різниці між викладачем та студентом [111]. 
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Порушення бар'єрів призвело до багатьох рухів і появі нових викликів 

сьогодення. Наприклад, обмін файлами між студентами та учнями 

розглядається не як злочин, а скоріше як переконання, що інформація – це 

щось, що має бути спільним. Ця віра проявляється у таких речах, як 

безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом, ліцензії Creative 

Commons на вміст та відкритий доступ до наукових та інших робіт. Обмін 

таким вмістом не вважається неетичним. [87]. 

 

1.1.1 WEB 2.0 

 

Першою ознакою того, що щось почало змінюватись в мережі Інтернет, 

стала популярність веб-сайту під назвою LiveJournal та дуже помітний сплеск 

інтересу до сайту під назвою Friendster. Ці сайти, які стали називати "сайтами 

соціальних мереж", швидко наслідувались такими службами, як Tribe, 

LinkedIn, Orkut, Google, Flickr і Yahoo 360. Сама мережа інтернет 

перетворилася з того, що називалося "мережею читання" в "мережу читання-

запису", відповідно до оригінального бачення Тіма Бернерса-Лі. Прихильники 

почали називати її Web 2.0, і за короткий час ця тенденція стала рухом. Веб-

документи перетворилися на інтернет дані. Ми вже не просто шукаємо ті ж 

самі джерела інформації. Тепер ми шукаємо новий набір інструментів для 

збору і реміксів мікроконтенту в новий спосіб » [86]. 

Інтернет переходить від середовища, в якому передається та 

споживається інформація, до платформи, в якій контент створюється, 

перетворюється та передається. 

За кілька років блог перейшов від декількох ідіосинкратичних веб-сайтів 

до того, чим користуються мільйони людей, наділених інструментами для 

створення вмісту, такими як Blogger чи Wordpress. Ще важливіше, що ці блоги 

були з'єднані один з одним за допомогою механізму RSS, простого формату 

XML, який дозволяє блогерам надсилати свій вміст читачам ("підписникам") 

[42]. 
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Більше того, за допомогою інструменту для спільної роботи під назвою 

wiki Джиммі Уельс та кілька його друзів створили сайт під назвою Wikipedia, 

що зробило Encyclopedia Britannica застарілою. Інші, використовуючи 

безкоштовний інструмент аудіозапису Audacity, почали записувати власні 

монологи та музику; це, в поєднанні з RSS, стало подкастом, явищем, що 

почало швидко зростати. Важливо зазначити, що поява Web 2.0 - це – не 

технологічна революція, це – соціальна революція. 

Веб 2.0 – це ставлення, відношення, участь, а не технологія. Йдеться про 

включення та заохочення участі через відкриті додатки та сервіси. Під 

відкритим мається на увазі технічно відкритий API, але, що ще важливіше – 

соціально відкритий, з правами, наданими на використання вмісту у нових 

проєктах. 

 

 

1.2 Управління навчанням (LMS-системи) 

 

Системи управління вмістом (CMS – Content Management System) – були 

першими для управління наповненням сайтів та ресурсів інтернет. Вони 

розвиваються і до сьогодні. Зокрема, за допомогою них вдалось реалізувати 

концепцію Web 2.0. 

Слідом за розвитком систем управління сайтом (CMS – Content 

Management System), стали з'являтися спеціалізовані системи для управління 

навчанням. 

В англомовній літературі зустрічаються наступні абревіатури систем 

управління навчанням: 

• LMS – Learning Management System (система управління навчанням); 

• CMS – Course Management System (система управління курсами); 

• LCMS – Learning Content Management System (система управління 

навчальним матеріалом); 
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• MLE – Managed Learning Environment (оболонка для управління 

навчанням); 

• LSS – Learning Support System (система підтримки навчання); 

• LP – Learning Platform (освітня платформа); 

• VLE – Virtual Learning Environments (віртуальні середовища 

навчання). 

Найбільш поширеними є LMS і CMS (не плутати з content management 

system). На сьогодні концепція системи управління навчанням (LMS) була 

використана як віртуальне середовище навчання [54]. Інші визначають LMS 

як платформа навчання, система навчального управління, система управління 

курсами, система управління контентом або система навчального управління 

[57]. 

З різних визначень поняття 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. 

Отже, технологічні засоби здійснення навчання можуть відрізняються 

від одного закладу до іншого, але в більшості випадків вони мають подібні 

параметри, такі як: адміністрування курсу, навчальний план, педагогічні цілі, 

які налаштовуються залежно від запропонованого типу навчання. Вони також 

забезпечують віртуальний простір для взаємодії між учнями та викладачами, 

який може приймати різну форму: відео, чат-кімнати, електронного листа та 

посилання на електронні ресурси. 

Системи управління навчанням використовуються значно 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. 

Для успішного впровадження в будь-якій установі є деякі важливі 

аспекти, над якими потрібно попрацювати [57, 101]. 
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Простота у використанні. LMS повинна бути зручною для 

користувачів, що дозволить всім вчителям, учням та керівникам навчальних 

закладів ефективно виконувати свої функції, завдання та досягати 

запланованих результатів. 

Доступність та довговічність LMS. Університети (навчальні заклади) 

повинні гарантувати, що LMS завжди будуть доступними у довгостроковій 

перспективі. 

Економічна вигода. Система управління навчанням повинна бути 

актуальною, але не дорогою для університету [91]. 

Адаптованість. Вибір менеджменту навчального закладу повинен мати 

змогу відповідати новим технологіям у майбутньому. Оскільки технології 

швидко змінюється, LMS повинні бути розроблені таким чином, щоб була 

можливість пристосувати такі зміни та продовжувати працювати якомога 

вигідніше для організації, використовуючи різні типи технологічних 

пристроїв. 

Інтегрованість. Система також повинна бути інтегрованою, щоб 

відповідати культурі, структурі, викладанню та стратегії розвитку 

університету [40]. Це передбачає і технічну (наявність необхідних API), і 

культурну (інтернаціоналізація, локалізація, підтримка місцевих стандартів та 

особливостей) інтеграцію. 

Функціональність високого рівня. Для підвищення позитивних уявлень 

учнів та викладачів, прийнята система управління навчанням повинна 

відповідати потребам зацікавлених сторін (stakeholders), забезпечуючи 

ефективність на високому рівні та різні варіанти роботи з навчанням у 

цифровому середовищі [40]. 

За даними Маркусі [22] система управління навчанням (LMS) може бути 

визначена, з точки зору користувача, як віртуальне середовище, яке має на меті 

змоделювати навколишнє середовище навчання з використанням 

інформаційних технологій. 
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В умовах LMS взаємодія відбувається через пристрої, що дозволяють 

спілкуватися або синхронно, або асинхронно, що дозволяє створювати різні 

стратегії для заохочення діалогу та активної участі студентів. 

За даними Лонн і Теслей [74] системи управління навчанням – це веб-

системи, які дозволяють вчителям та студентам ділитися матеріалами, 

подавати та повертати на перевірку завдання та спілкуватися за допомогою 

мережі Інтернет. 

Тим часом Альмрашде та інші [19] зазначають, що LMS – це програмне 

забезпечення, яке використовується для планування, впровадження та оцінки 

конкретного навчального процесу. 

У LMS медіація передбачає набуття компетентності та навичок 

спілкування викладачів та студентів. Для цього вчитель покладається на 

засоби зв'язку, такі як чати, форуми, блоги, відео-блоги. Слід врахувати, що 

LMS повинна прагнути досягти найкращих результатів у наявних сьогодні 

технологіях з міркувань ефективності та забезпечення максимального ступеня 

інтерактивності та спілкування між користувачами. 

Як було зазначено вище, перші LMS з'явилися в дев'яностих роках разом 

з першими веб-браузерами. Системи управління навчанням часто піддаються 

критиці через переконання, що ці технології просто «віртуалізують» 

невіртуальні аудиторії. Однак вони переосмислюють спосіб їх проектування, 

структурування та створення. Вони перевтілюють або ж перетворюють 

освітній процес. Крім того, використання LMS вимагає ретельного вивчення, 

особливо освітніх та фінансових аспектів організації процесу. 

 

1.2.1 Особливості LMS 

 

LMS характеризується інтеграцією декількох медіа, різних мов та 

ресурсів, наданням альтернативних технологій та представленням інформації 

організовано для виконання своєї основної мети, а саме побудови навчання 

завдяки взаємодії. 
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Важливо також зазначити, що для досягнення мети та забезпечення 

якості процесу, добре спланований курс, заснований на інноваційних методах 

навчання, такий же необхідний, як і якість електронного навчання [77]. 

Оцінка LMS має важливе значення для забезпечення її ефективної 

реалізації та позитивного впливу на впровадження електронного 

навчання [19]. Найкращий вибір LMS для установи залежить від вимог, 

потреб, характеристик та завдань. Коутіньо (2009) та інші дослідники 

визначили, що є необхідними елементами для вибору LMS. 

Наприклад, у 2004 році група з інформаційних технологій, освіти та 

суспільства у Федеральному університеті Ріо-де-Жанейро (UFRJ) виділила сім 

основних інструментів на освітянській платформі.  

Ці категорії:  

• Інтерфейс;  

• Навігація; 

• Оцінка; 

• Дидактичні ресурси; 

• Комунікація / Взаємодія; 

• Координація; 

• Адміністративна підтримка. 

За даними Roque (2004) [93], категорія «інтерфейс» – це елемент, 

завдяки якому встановлюється комунікація між користувачем та системою під 

час процесу взаємодії. Він повинен бути чистим, швидким, послідовним, 

налаштовуваним (надавати можливість змінювати розміри та доступність 

параметрів), портативним. 

Категорія «навігація» пов'язана з вільним та інтуїтивним переміщенням 

між LMS-сторінками. Це повинно бути просто, зі стандартизацією елементів 

керування та легким переміщенням з одного екрана на інший.  

Категорія «оцінка» включає форми оцінювання, щоб визначити, чи 

дійсно студент засвоїв контент. 
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- вони є інструментами, що дозволяють вчителю оцінювати та 

контролювати учня; 

- вони повинні бути гнучкими і дозволяти контролювати або 

відстежувати навчальну діяльність. 

Категорія «дидактичні ресурси» складається з інструментів, які 

середовище пропонує вчителю. Вони повинні бути простими у використанні 

та універсальними. 

Категорія «Зв'язок / Взаємодія» складається з потоку інформації між 

людьми, що знаходяться в LMS. Процеси комунікації повинні заохочувати 

взаємодію [93]. 

Категорія «Координація» фокусується на діяльності з планування, 

створення, виконання та контролю викладачів. Це має сприяти організації 

курсів, забезпечувати моніторинг ефективності студентів та репетиторів; і 

включити механізми для оцінки когнітивного розвитку учня. 

Категорія «Адміністративна підтримка» поєднує інструменти 

адміністрування та управління. Основними її об'єктами є: 

• інтеграція викладача / студента / курсу;  

• статистичні звіти; 

• визначення привілеїв доступу; 

• обробка звернень та надання загальної інформації [93]. 

Станом на сьогодні, на ринку є багато систем, включаючи комерційне 

або фірмове та безкоштовне програмне забезпечення LMS. Деякі з них 

наведені на Рис. 1. 

Серед варіантів LMS, які можна знайти на міжнародному ринку, ми 

виділяємо BlackBoard (патентоване середовище), Breeze, Moodle (який має 

публічну ліцензію), dotLRN та проект Sakai [19]. 
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Рис. 1 – Види LMS  

 

Систему управління навчанням або LMS визначають як програмний 

додаток, призначений для адміністрування, моніторингу, документування, 

надання навчального контенту і контролю навчальних курсів. Ці системи 

популярні в коледжах і університетах, але також можуть використовуватися 

як на підприємствах, так і в інших організаціях. 

У навчальних закладах LMS часто застосовується в якості додаткової 

онлайн освіти або додаткового ресурсу для аудиторних занять. Ці програмні 

рішення також можуть бути затребувані на підприємствах в якості 

інструментів корпоративного навчання, сертифікації та обліку. 

Будь-яка LMS, система управління навчанням, має свій власний 

унікальний набір функцій. Це те, що відрізняє кожен продукт. У той же час, 

хоча функції і можуть відрізнятися, є певний стандартний набір функцій і 

налаштувань, які найбільш поширені і присутні практично в будь-якій LMS. 

Цей набір, як правило, вирішує основні завдання навчання, такі як 

зарахування, моніторинг освітніх досягнень, планування, управління 

контентом, комунікації і спільну роботу. Деякі системи надають інші 
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привабливі можливості, наприклад, мобільний доступ або електронна 

комерція. 

Ефективне використання інформаційних технологій в освіті значно 

поліпшує ефективність навчання і скорочує витрати на нього. 

Проведені дослідження в цій області найчастіше порівнюють навчання 

в групі та індивідуальне навчання.  

У зв'язку з цим були помічені такі особливості: 

• 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. 

Індивідуальна робота дає кращі результати з однієї сторони. З іншої 

сторони відповідний підхід є досить дорогим, адже потребує виділеного 

вчителя-репетитора. Використання інформаційних технологій для надання 

матеріалів та інструкцій допоможе вирішити цю проблему. 

Цей тип навчання може краще відповідати індивідуальним вимогам, 

інтересам та цілям студента. 

Індивідуальне електронне навчання за рівнем ефективності може 

досягти або перевищити рівень індивідуальної або традиційної підготовки. 

Навчальні програми розроблені таким чином, що їх можна 

використовувати повторно, зберігати в бібліотеці та використовувати в режимі 

реального часу. 

Розвиток електронного навчання та зацікавленість ним навчальними 

закладами, урядовими та бізнес-організаціями призвели до початку ADL 

ініціативи (розширене розподілене навчання, Advanced Distributed Learning). 

Ініціатива ADL має наступні ключові цілі: 
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• система має генеративну функцію і може зберігати і представляти 

зміст відповідно до вимог користувача в режимі реального часу; 

• система може представляти матеріал, у порядку, стилі та швидкості 

відповідно до побажань та вимог користувача; 

• система нагород за досягнення високого рівня індивідуалізації; 

• систему можна однаково добре використовувати як для навчання, так 

і для перевірки своїх знань; 

• система пристосована для ведення діалогу між програмою і 

користувачем обмеженою природньою мовою; 

• система генерації подання та контенту може використовувати 

sharable instructional objects (доступні навчальні матеріали). 

 

1.2.2. Еволюція електронної дистанційної освіти. 

 

Фахівці CBI комбінували розвиток «молодих» мов програмування, 

розвиток нових технічних засобів та широко використовуваних інтерфейсів. 

Це дозволило широкому колу людей, не знайомих із програмуванням, швидко 

і без особливих витрат створювати навчальний продукт. 

Пізніше фахівці CBI стали застосовувати більш складні технічні засоби 

програмування, створюючи шаблони і структури. Такі шаблони дозволили 

користувачам, не заглиблюючись в програмування, створювати продукт. 

Вартість роботи з CBI значно знизилася у зв'язку з розвитком технології 

і доступністю персональних комп'ютерів. У CBI з'явилася можливість 

використовувати мультимедійні системи. Але CBI програми було неможливо 

використовувати поза їх початковим контекстом, без використання 

програмного забезпечення, за допомогою якого вони були створені. Зміст 

навчання і система його подання користувачеві були сильно взаємопов'язані. 

Поява Всесвітньої Павутини змінила розвиток CBI. Інтернет, як широко 
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доступний засіб комунікацій, заснований на загальних стандартах, забезпечив 

вільний доступ в будь-який час в будь-якому місці до інформації та навчання. 

Архітектурно, Всесвітня Павутина була спочатку несумісна з багатьма 

CBI системами, так як Web платформа нейтральна і управляється віддаленим 

сервером, а CBI підтримується за допомогою приватного програмного 

забезпечення. Однак CBI співтовариство швидко усвідомило вигідність 

роботи на основі Web. 

Першим кроком адаптації CBI до інтернет-навчання став перехід від 

передачі контенту за допомогою CD-дисків до онлайн. Мережа 

використовувалася спочатку тільки як засіб передачі. Зміст був все ще 

монолітним, тобто, призначеним для певних програм і практично 

неподільним. Щоб використовувати перші освітні інтернет-програми 

користувач мав завантажити певні програми розробника. Системи навігації та 

подачі інформації не завжди працювали у всіх середовищах. 

При розробці другого покоління CBI систем стала очевидною 

необхідність відділення змісту від представляючих його програм, і створення 

систем управління навчанням (Learning Management Systems, LMS). 

Стосовно стандартів якості в LMS, враховуючи розвиток ІТ та все більш 

широке використання цих середовищ, виникає важливість визначення тих, які 

відповідають мінімальним вимогам. Ці вимоги можна виразити у надійності, 

масштабованості, безпеці, стійкості та прийнятті міжнародних стандартів 

якості. Надійність може бути отримана завдяки досвіду великих університетів 

щодо використання віртуальних полів для індивідуального або дистанційного 

навчання.  

Масштабність необхідна для відвідування великої кількості студентів, 

що є фундаментальною характеристикою електронного навчання. Прийняття 

міжнародних стандартів якості є фактором, який залежить від команди, яка 

розробила проект, та варіантів задоволення потреб та цілей користувачів, які 

можуть відрізнятись від віртуального середовища до середовища [57]. 
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Щодо критеріїв прийняття LMS, то установа повинна враховувати такі 

критерії, як потреба обмежувати доступ, щоб тільки студенти, які вивчають 

відповідний предмет / курс, мали змогу отримувати доступ до змісту та 

перегляду прогресу. Необхідно сприяти спілкуванню зі студентами за 

допомогою електронної пошти, форумів, чатів; університетські курси, які 

потребують відстеження процесів викладання та навчання. [19, 57]. 

 

1.2.3. Планування як один з ключових елементів  успішних LMS  

 

Планування є важливим і складним завданням у багатьох сферах. 

Створення графіків роботи для управління робочим часом працівників в 

організаціях є одним з ключових факторів стабільності для Контактних 

центрів та інших компаній, що мають організацію роботи на основі змін. Щодо 

шкіл та університетів, то графік занять є одним із важливих документів, який 

скеровує навчальний процес. На вході маємо:  

• «вимоги»: навантаження кожного викладача (або вчителя) – скільки 

годин, які заняття він або вона буде проводити на тиждень,  

• «побажання»: у які дні та час працівники віддають перевагу для 

проведення занять (або які дні взагалі неможливі для них через інший вид 

зайнятості), 

• «локації»: аудиторії різного типу для кожного виду занять,  

• «обмеження»: які заняття можуть бути послідовними, які мають іти 

першими, наступними та останніми, ліміт лекцій на день, тощо. [1-3]. 

Також у випадку розкладу школи чи університету слід розглянути 

додаткову важливу вимогу взаємозамінності (або, свого роду гнучкість у 

розумінні управління змінами розкладу). Ми маємо на увазі, що зміни (інший 

викладач або заняття, або для переносу заняття на інший день тижня чи інший 

час) повинні здійснюватись за запитом без додаткових накладних витрат для 

менеджера планування.  
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Отже, завдання полягає в тому, щоб скласти графік роботи (робочий 

розклад), який відповідає всім наведеним вимогам. У той же час цю 

функціональність можна зрідка помітити в системах, спрямованих на 

підтримку процесу навчання [4,5]. Це завдання не є пріоритетним для LMS, 

яка є першочергово – Learning – системою управління вмістом – (L)CMS, і 

призначена насамперед для управління змістом та структурою курсів. 

Ще одна причина такого уникнення – відносна складність завдання. Ця 

задача є досить складною без очевидних переваг для розробника.  

 

1.2.4. Підходи до планування  

 

Існує ряд підходів для побудови розкладу. Багато чого залежить від 

специфіки конкретної задачі.  

Так, планування процесорного часу відрізняється від WorkForce 

Management (WFM), тобто планування позмінного робочого графіку 

працівників. Зазвичай Марківські процеси, алгоритми "грубої сили" (повного 

перебору), оптимізовані алгоритми пошуку, генетичні алгоритми 

застосовуються для створення робочого графіку [6]. 

Тут також можуть бути застосовані методи машинного навчання та 

методи градієнтного спуску. Ми спробуємо покращити гнучкість графіка, 

впровадивши інноваційний метод у процес генерації. Алгоритми повного 

перебору набули популярності через їх простоту, але вони вимагають багато 

обчислювального часу. При великих варіаціях вхідних даних (більше 100 

співробітників, багато різних видів діяльності – занять у нашому випадку – і 

т.і.) процес може стати незастосовним в режимі реального часу [7]. 

Через цей факт з'являється багато оптимізацій та евристики, які 

допомагають знизити необхідну обчислювальну потужність та розглядати 

лише потенційно найкращі випадки завдяки набору заданих наперед евристик. 

Більш цього, було застосовано оптимізацію градієнтного спуску, аби ще 

більше спростити алгоритм повного перебору.  
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Мета полягає в тому, щоб скласти графік, який максимально відповідає 

вимогам та обмеженням, та в той же час буде досить гнучким для наступного 

управління змінами. Звичайно, така гнучкість передбачає наявність 

додаткових ресурсів. 

Мається на увазі, що потрібно мати:  

• додаткових вчителів, які можуть вести певний урок (скажімо, 

математика для учнів 5-го класу) для підтримки іншого вчителя, який 

повинен був провести заняття в цьому класі, але не зміг прийти з 

якоїсь причини,  

• додаткові аудиторії, щоб спростити переміщення класу під час занять,  

• зручний візуальний інструмент для підтримки такого роду змін та 

візуалізації наслідків змін також є необхідним. 

Таким чином, планування для LMS є надзвичайно важливим, оскільки 

виводить її на якісно новий рівень. 

 

 

1.3 Стандарти електронного навчання 

 

Стандарт – це формат, затверджений інститутом стандартизації або 

прийнятий підприємствами галузі де-факто в якості зразка. Існують стандарти 

для мов програмування, операційних систем, форматів представлення даних, 

протоколів зв'язку, електронних інтерфейсів і т.д. 

Наявність стандартів важливо для будь-якого користувача 

інформаційних технологій, так як саме завдяки стандартизації кожен 

користувач може комбінувати обладнання та програми різних виробників у 

відповідності зі своїми індивідуальними потребами. Якщо єдиний стандарт 

відсутній, то користувач повинен обмежуватися пристроями і програмами 

лише одного виробника. Стандартизації підлягають як обладнання, так і 
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програмне забезпечення, зокрема, програми, що використовуються в 

електронному навчанні. 

До найбільш поширених стандартів в сфері електронного навчання 

відносяться такі: 

• IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers (Інститут 

електротехніки та електроніки), Комітет Технології Освітніх 

Стандартів (LTSC - Learning Technology Standards Committee) 

(http://ltsc.ieee.org/) 

• AICC – Airline Industry Computer Based Training Committee 

(Міжнародний комітет з комп'ютерного навчання в авіації) 

(http://www.aicc.org) 

• IMS – Instructional Management Systems (Системи організації 

навчання), Консорціум Всесвітньої Освіти – Специфікація IMS – XML 

– базований стандарт, який описує структуру курсу 

(http://www.imsproject.org) 

• ADL – Advanced Distributed Learning (Просунуте розподілене 

навчання) і створений ADL стандарт SCORM – Sharable Content Object 

Reference Model (Модель обміну навчальними матеріалами) 

(http://www.adlnet.org/) 

• ARIADNE – Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution 

Networks for Europe (Консорціум АРИАДНА)– стандартизація обміну 

навчальним контентом для Європейського Союзу (http://www.ariadne-

eu.org/) 

• PROMETEUS (http: //www.prometeus.org/) 

• The Dublin Core Metadata Initiative (http://dublincore.org/) [17, 18]. 

 

Розглянемо їх докладніше. 

AICC. Перша спроба стандартизації була зроблена в авіаційній індустрії. 

У цій галузі традиційно використовувалося комп'ютерне навчання (головним 
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чином з використанням імітацій). Крім того, при невеликій кількості 

постачальників (виробників літаків) була присутня велика кількість 

споживачів навчальних програм (авіакомпаній). 

В результаті скоординованих дій споживачів і постачальників була 

сформована комісія – AICC – Aviation Industry CBT Comission, яка розробила 

однойменний стандарт. AICC – перший і найбільш поширений стандарт 

обміну навчальними матеріалами Стандарт AICC був побудований на основі 

обміну текстових файлів і не повною мірою відбивав нові можливості 

технологій Інтернет. Для створення нового стандарту був організований 

консорціум, в число учасників якого увійшли Apple, IBM, Oracle, Sun 

Microsystems, Microsoft, University of California – Berkley і.т.п. [97]. IMS – 

Instructional Management Standards, http://www.imsproject.org. 

Основним недоліком існуючих систем організації навчання є те, що в 

системах різних виробників керуючі функції (наприклад, відстеження 

користування, обробка інформації про користувача, підготовка звітів про 

результати і т.д.) здійснюються по-різному. Це призводить до збільшення 

собівартості навчальних матеріалів. Пояснюється це декількома причинами. 

По-перше, розробникам навчальних матеріалів доводиться створювати 

окремі прикладні програми для різних систем організації навчання – для того, 

щоб розроблені ними навчальні матеріали могли успішно використовуватися 

на різних платформах. 

По-друге, творці систем організації навчання часто бувають змушені 

вкладати гроші в розробку власних засобів авторизації навчальних матеріалів. 

Нарешті, розробники, як правило, не мають можливості розподіляти 

витрати на розробку між продавцями і, крім того, вони обмежують збут своєї 

продукції споживачам, які зупинили свій вибір на конкретних версіях їх 

продукту [17, 18]. 

Стандарти, що розробляються Консорціумом глобального навчання IMS 

(IMS Global Learning Consortium), допомагають уникнути цих труднощів і 

сприяють впровадженню технології навчання, заснованої на функціональній 
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сумісності. Деякі специфікації IMS отримали всесвітнє визнання і 

перетворилися в стандарти для навчальних продуктів і послуг.  

Основні напрямки розробки специфікацій IMS – метадані, упаковка 

змісту, сумісність запитань і тестів, а також управління вмістом. 

Стандарти для метаданих визначають мінімальний набір атрибутів, 

необхідний для організації, визначення місцезнаходження та оцінки 

навчальних об'єктів. Значущими атрибутами навчальних об'єктів є тип об'єкта, 

ім'я автора об'єкта, ім'я власника об'єкта, терміни поширення і формат об'єкта. 

У міру необхідності ці стандарти можуть також включати в себе опис 

атрибутів педагогічного характеру – таких як стиль викладання або спосіб 

взаємодії викладача з учнем [76]. 

Модель упаковки змісту (УС) описує структури даних, покликані 

забезпечити сумісність матеріалів, створених за допомогою інтернету, з 

інструментальними засобами розробки змісту, системами організації навчання 

(Learning Management Systems – LMS) і так званими робочими середовищами, 

або оперативними засобами управління виконанням програм (run-time 

environments). Модель IMS створена для визначення стандартного набору 

структур, які можна використовувати для обміну навчальними матеріалами. 

Специфікація сумісності питань і систем тестування IMS описує 

структури даних, що забезпечують сумісність питань і систем тестування, 

створених на основі використання інтернету.  

Головна мета цієї специфікації – дати користувачам можливість 

імпортувати та експортувати матеріали з тестами, а також забезпечити 

сумісність змісту навчальних програм з системами оцінки. 

Специфікація управління вмістом, підготовлена IMS, встановлює 

стандартну процедуру обміну даними між компонентами змісту навчальних 

програм і робочим середовищем. 

ADL – Advanced Distributed Learning (Просунуте розподілене навчання). 

Урядове розпорядження № 13111, "Про використання технології для 

поліпшення навчання службовців федерального уряду" зобов'язало 



 
 

43 

Міністерство Оборони (DoD) взяти на себе ініціативу в роботі з іншими 

федеральними агентствами, вищою школою та комерційними організаціями 

над розробкою специфікації в сфері нових технологій. Міністерством була 

створена лабораторія Advanced Distributed Learning (ADL) [28]. 

Що стосується SCORM, лабораторія ADL повинна перевіряти всі 

продукти ADL на предмет доступності, можливості використовуватися 

повторно. Ці критерії стосуються таких особливостей: 

• здатність переміщати освітній Web-контент в будь-яке середовище 

незалежно від прикладної програми, 

• багаторазово використовувати контент в будь-якому середовищі 

незалежно від прикладної програми, 

• легке створення освітнього контенту незалежно від прикладних 

програм, 

• застосування SCORM до освітніх програм. 

Для досягнення цих завдань ADL організував "Plugfest" -конференції, де 

представники уряду, вищої школи і бізнесу можуть обмінятися досвідом 

створення освітніх програм і продемонструвати нові ADL розробки на основі 

SCORM. 

Крім розробки SCORM, мережа ADL Лабораторій займається 

створенням принципів обміну інформацією між урядовими організаціями, 

вищою школою та комерційними організаціями. Більш детальна інформація 

знаходиться у вільному доступі на http://ADLNet.org. 

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. 

Модель систем управління навчанням виглядає наступним чином:(Рис. 2). 
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Рис. 2 – Модель систем управління навчанням 

 

З розвитком Мережі і поширенням дистанційного навчання робота над 

SCORM стандартом стала ключовим завданням ADL. SCORM з'єднав і 

поліпшив розроблені раніше стандарти і специфікації, створивши чітку 

модель поширення освітнього контенту, засновану на LMS. SCORM по суті є 

набором стандартів та специфікацій, який розроблений для систем 

дистанційного навчання. Даний стандарт містить вимоги до організації 

навчального матеріалу та всієї системи дистанційного навчання. SCORM 

дозволяє забезпечити сумісність компонентів та можливість їх багаторазового 

використання [26, 27]. 

Web став основним середовищем поширення об'єктів SCORM, тому 

немає необхідності адаптувати до нових платформ подальші програмні 

розробки. Але сам SCORM продовжує розвиватися так само, як і середовище 

його поширення Web. В даний час SCORM використовує модель уявлення 

інформації, специфікації і стандарти мета-даних елементів, що дають системі 

можливість бути доступною і описувати та впорядкувати освітній контент. 

Створення стандарту «SCORM» є першим кроком на шляху розвитку 

концепції ADL, оскільки цей стандарт визначає структуру навчальних 
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матеріалів і інтерфейс середовища виконання, за рахунок чого навчальні 

об'єкти можуть бути використані в різних системах електронної дистанційної 

освіти. SCORM описує цю технічну структуру за допомогою певних основних 

принципів, специфікацій, і стандартів, заснованих на роботі інших вже 

створених специфікацій і стандартів електронної та дистанційної освіти. [39] 

Організації, які створили ці стандарти, продовжують працювати з ADL, 

розвиваючи і покращуючи їх власні специфікації і стандарти електронної та 

дистанційної освіти і допомагаючи будувати і покращувати SCORM. 

ADL створив SCORM для інтеграції різних стандартів і специфікацій 

(наприклад, LOM, IMS CP) в єдину модель контенту. SCORM представляє 

технічну інфраструктуру, що дозволяє спільно використовувати об'єкти в 

розподіленому навчальному середовищі. Зразкова модель об'єкта контенту 

для спільного використання (Sharable Content Object Reference Model, 

SCORM) визначає модель агрегування контенту і робоче оточення навчальних 

об'єктів в рамках веб-навчання. 

Початково це був набір технічних описів і посібників. В подальшому до 

процесу приєднався цілий ряд організацій і проєкт прийняв більш 

універсальний характер (включаючи, наприклад, використання компакт-

дисків, інтерактивного мультимедіа та ін.). 

У SCORM використовуються результати розробок цілого ряду проєктів 

і організацій IMS Global Learning Consortium, 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) [39, 62]. 

Версія 1.2 SCORM вводить концепцію упаковки контенту (content 

packaging) і містить оновлені метадані для опису навчального контенту на 

основі специфікацій, створених IMS Global Learning Consortium і IEEE LTSC. 

Серед всіх, що з'явилися останнім часом, продуктів стандартизації 

електронного навчання – SCORM набув найширшого визнання. Ця модель 
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використовується при створенні систем навчання, що спираються на ресурси 

інтернету. [62] 

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 першій частині описуються стандарти ADL і дається логічне 

обґрунтування створення еталонної моделі. Друга частина містить практичні 

поради щодо виявлення ресурсів і перетворення їх у структурований 

навчальний матеріал. 

В останній частині даються практичні поради щодо здійснення зв'язку з 

веб-середовищем і відстеження вмісту. 

В ідеальній ситуації, відповідно до стандарту SCORM, всі елементи 

навчальних програм функціонально сумісні з усіма системами LMS і 

середовищами VLE. Будь-яку відповідну стандарту навчальну комп'ютерну 

програму можна ввести в наявну систему організації навчання / віртуальне 

середовище, і між ними буде можливий обмін даними. 

SCORM – це, скоріше, не стандарт, а еталон, за допомогою якого 

перевіряється ефективність і практична застосовність набору окремих 

специфікацій і стандартів. Цей еталон використовується такими розробниками 

стандартів, як IEEE і IMS, для об'єднання створених ними специфікацій. 

Потрібно мати на увазі, що SCORM поки ще остаточно не утвердився як 

стандарт, і процедуру незалежної сертифікації для нього ще не розпочато. 

Тому по відношенню до SCORM справедливо вживати термін «претендує на 

відповідність стандарту» [39, 62]. 

Проте, для ефективної роботи в системах навчання, що використовують 

ресурси Інтернету, необхідно дотримуватись вимог SCORM. 
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Для відстеження успіхів і досягнутого рівня компетенції учнів, а також 

для розробки певного маршруту просування учня матеріалами курсу потрібне 

дотримання специфікацій SCORM «Середовище виконання програм» і 

«Послідовність подачі матеріалу». 

Для експортування навчальних матеріалів («змісту») в інші віртуальні 

середовища навчання, що відповідають вимогам SCORM, необхідно 

дотримуватися формату обміну даними під назвою «упаковка змісту», що 

описаний в «Моделі інтеграції змісту» в рамках SCORM. 

Згідно з вимогами SCORM, навчальні програми повинні містити три 

основні компоненти: 

1. Мова взаємодії програм (run-time communications) – іншими словами, 

стандартна мова, якою навчальна програма «спілкується» з системою LMS або 

з віртуальним середовищем навчання – VLE. Наявність такої мови важлива 

перш за все тому, що вона дозволяє запустити і завершити програму навчання, 

перебуваючи в LMS або VLE. Крім того, ця мова робить можливою передачу 

даних про оцінки з навчальної програми в LMS. 

2. Файл-маніфест / пакет змісту (Content package). Цей файл містить 

повний опис курсу навчання і його складових. 

3. Метадані про курс. Кожен фрагмент курсу – зображення, сторінка 

HTML або відеокліп – асоціюється з певним файлом метаданих, в якому 

містяться вказівки на те, що являє собою цей фрагмент і де знаходиться. 

У той час як SCORM продовжує розвивати технічні стандарти 

електронної 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». 
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Кожна з цих проблем веде до створення нових специфікацій, які 

розширять роботу SCORM. 

Так з’явився API (також відомий як хAPI або Tin Can API). Досвід API 

вирішує багато з проблем, властивих більш старим версіям SCORM. [Wiki3] 

Як і SCORM, ADL зкеровує API Experience. AICC зі своїм cmi5 планував 

використовувати xAPI як транспортний стандарт, але AICC вирішило 

розпустити організацію та перенесло cmi5 до ADL. [ Wiki 4] 

API Tin Can (або xAPI) – це нова специфікація технології навчання, яка 

дозволяє збирати дані про широкий спектр досвіду (онлайн і офлайн). Цей API 

захоплює дані про діяльність людини або групи людей в узгодженому форматі 

з багатьох технологій. Різні системи можуть безпечно спілкуватися, 

захоплюючи і розділяючи цей потік дій за допомогою простого словника xAPI.  

Попередні специфікації були складними і мали обмеження (див. 

Табл.1 – порівняльну таблицю SCORM vs xAPI), але API Experience виявився 

простий і гнучкий. Було знято багато старих обмежень. Мобільне навчання, 

моделювання, віртуальні світи, серйозні ігри, реальна діяльність, емпіричне 

навчання, соціальне навчання, автономне навчання і спільне навчання – це 

лише деякі з тих речей, які тепер можна розпізнати і передати за допомогою 

API Experience [53]. 

 

Таблиця 1 - Порівняльна таблиця SCORM vs xAPI 

Можливості SCORM Tin Can (xAPI) 

Звіт «Користувач завершив курс» + + 

Звіт «Користувач здав тест або провалив + + 

Звіт «Скільки часу користувач витратив на 

навчання» 

+ + 

Звіт «Скільки балів набрав користувач за тест» + + 

Деталізовані результати тестів - + 

Надійна система безпеки - + 
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Можливості SCORM TinCan(xAPI) 

Не потрібна прив'язка до СДО - + 

Повний контроль над контентом - + 

Немає cross-domain обмежень - + 

Можливість вчитися на будь-яких гаджетах - + 

Підтримка навчальних ігор і бізнес-симуляцій - + 

Контроль очного і змішаного навчання - + 

Навчання в офлайні - + 

 

 

1.3.1 Основні можливості Tin Can API 

 

До основних можливостей xAPI входять наступні елементи. 

Мобільне навчання (Mobile Learning). Оптимізація роботи з мобільними 

пристроями. Більш детальне відстеження успіхів учня і можливість 

продовження збирання інформації про його просування навіть за відсутності 

інтернет з'єднання [53]. 

Симулятори. За останні 10 років дуже зріс попит на симулятори як з боку 

військової промисловості, так і з боку комерційних компаній і корпорацій, 

пов'язаних з цивільною авіацією і виробництвом складних машин. Розвиток 

цього ринку підштовхнуло ADL додати в новий стандарт розширену 

підтримку програм-симуляторів. SCORM дозволяв відстежувати тільки 

симулятори, що працюють в браузері. Tin can дозволяє зняти це обмеження, 

він дає можливість стежити за просуванням користувача в повноцінних 

декстопних програмах-симуляторах і передавати зібрану інформацію в 

систему управління навчанням. 

Tin Сan API дозволяє включити навчальні ігри в навчальну програму 

курсу. Гейміфікація сьогодні є одним з найпотужніших трендів на ринку E-

Learning. Найбільша перевага – це можливість захопити увагу учня і 
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стимулювати його до подальшого навчання. У більшості випадків гру не 

можна вбудувати в LMS. 

У такому випадку, яким чином збирається інформація про успіхи учня? 

Мета-дані, які вміє збирати SCORM, не відповідають тому набору інформації, 

яка генерується в іграх. У SCORM ми зазвичай бачимо повідомлення про 

проходження курсів, про отримання оцінок за виконання завдань.  

В іграх нас цікавить збір зовсім іншої інформації: наприклад, учень 

досяг певного рівня або виконав конкретний елемент в програмі-симуляторі. 

При розробці Tin Can врахували цей момент, тому новий стандарт вміє 

працювати і обмінюватися релевантними даними з навчальними іграми [73]. 

За допомогою xAPI навчання відбувається не лише за допомогою 

комп'ютерів. Учні читають книги, беруть участь у навчальних семінарах, 

конференціях і вебінарах, проходять навчання у класі. У Tin Can API учні та 

студенти не прив'язані до віртуального навчання, оскільки є можливість 

відстежувати будь-які події, які здаються нам частиною навчального процесу. 

Tin Can пропонує поєднати цифрове навчання з навчанням в реальному світі 

за допомогою самостійного занесення інформації вчителями та учнями. Це 

актуально для тих випадків, коли навчальна активність ніяк не пов'язана з 

електронним навчанням, а відбувається в реальному світі. [53, 62]. 

Приклади записів, які можуть бути самостійно занесені людьми в Tin 

Can: 

- опис активності учня, введений вручну в текстовій формі: 

o Учень був присутній на лекції 

o Учень використовував потрібне обладнання 

o Учень говорив англійською 

- відвідування учнем лекції, семінару, конференції за темою його 

навчання, 

- активна участь учня в процесі навчання в класі. 
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Найпростіший варіант використання – викладач самостійно повідомляє 

системі управління навчанням, що користувач завершив якусь певну 

активність. 

Більшість попередніх специфікацій електронного навчання вміли 

відстежувати активність тільки за умови, що є постійне і стабільне Інтернет-

підключення. Tin Сan API дозволяє відстежувати активність і просування 

користувача навіть при відсутності постійного інтернет з'єднання, зберігаючи 

інформацію на пристрої до відновлення зв'язку з мережею [73]. 

За допомогою Tin Can ми можемо продовжити навчання на мобільному 

телефоні в літаку і не відчувати з цього приводу ніяких складнощів. При 

створенні SCORM електронне навчання представлялося як безперервне 

навчання за екраном комп'ютера протягом 20-30 хвилин. Але нові реалії, а 

також поява смартфонів і планшетів змінили класичне електронне навчання і 

дозволили перетворити його в щось більше. Навчання набагато ефективніше, 

якщо ми можемо легко повернутися до нього в будь-який момент і 

продовжити з тієї точки, на якій зупинилися, але вже з іншого пристрою.  

Мобільний Інтернет має проблеми зі стабільністю з'єднання, тому в Tin 

Can була додана можливість зберігати тимчасову інформацію про активність 

користувача прямо на пристроях та відправляти її в репозиторій активності, як 

тільки зв'язок з Інтернетом відновиться [39, 53, 62]. 

Безпека та аутентифікація 

SCORM практично не має ніякого захисту. Будь-який веб-розробник, 

який вміє працювати з веб-інструментами зможе зламати SCORM і підкрутити 

результати іспиту до потрібної позначки. Інший варіант ще простіший -

попросити кого-небудь пройти іспит замість тебе.  

Tin Сan покликаний підняти планку безпеки і аутентифікації. 

Запропоновані Tin Can рішення все ще далекі від ідеалу, але розробники 

прагнуть дати можливість убезпечити шляхи комунікації між представленими 

учневі навчальними матеріалами і репозиторієм логів навчання (LRS)  
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В SCORM це працює інакше, і всю інформацію по просуванню 

користувача збирає LMS (див. Рис. 3). Задумка в тому, щоб не бути постійно 

прив'язаними до однієї LMS і щоб можна було використовувати скільки 

завгодно різних систем управління навчанням та інших інструментів [73]. 

При цьому вся інформації і логи зберігаються в окремому мережевому 

об'єкті, яким є Learning Record Store (LRS). Зібрана в LRS інформація може 

бути запитана однією з LMS, інструментами для генерації звітів або іншими 

LRS-ами. У сховищі логів навчання можна встановити обмеження на перегляд 

і редагування даних для окремих Користувачів з особливими привілеями. 

  
Рис. 3 – До і після введення LRS. 

 

Все це автоматично не підвищить рівень захисту. Для боротьби з цим в 

Tin Can були додані інструменти для перевірки і підтвердження того, що дії 

насправді були зроблені людиною всередині однієї з систем. Була додана 

підтримка відкритого протоколу авторизації OAuth. [39, 53, 62] 

Раніше, коли все відбувалося в браузерах, SCORM відповідав вимогам і 

влаштовував користувачів. Але зараз технології рухаються в різних 
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напрямках, і прив'язка до браузеру не дає реалізувати деякі можливості. Tin 

Can API дозволяє відмовитися від використання браузера як єдиного 

інструменту для доставки навчальних матеріалів. Потреба в цьому виникла 

давно, так як по суті SCORM не вміє відслідковувати інформацію в 

самостійних, десктопних додатках. З появою ринку мобільних додатків і 

неможливістю відстежити просування учня в них проблема знову була піднята 

в професійних колах. Tin Can покликаний вирішити дану проблему – в нього 

спеціально додана можливість узгодження інформації між нативними 

мобільними додатками, симуляторами і LRS-репозиторіями [39, 62]. 

Незважаючи на явні переваги нового стандарту, SCORM рано списувати 

з рахунків. Досі його використовують багато компаній Європи, Америки і 

України. Серед них Johnson & Johnson, Honeywell, Skyeng. Можливостей 

SCORM цілком достатньо для навчання співробітників [23]. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналізуючи поняття «електронне навчання» в хронологічній 

перспективі, можна зробити висновок, що електронне навчання може бути 

визначене як навчання, яке частково або повністю відбувається в мережі 

Інтернет. Це робить інформацію та знання доступними для користувачів, не 

зважаючи на обмеження у часі або географічне розташування. 

Специфікація електронного навчання пережила кілька етапів: 

- довгі текстові лекції не підходили для онлайн-середовищ таких, 

як: YouTube, Instagram, Facebook та інші; 

- майбутнє електронне навчання повинно охоплювати 

використання інтернет-технологій як для формального, так і для 

неформального навчання, використовуючи різні сервіси та програми; 
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- основна плутанина дискурсу щодо електронного навчання – це 

його порівняння з дистанційною освітою, але електронне навчання та 

дистанційна освіта не є синонімами; 

- електронне навчання в основному набуває форми онлайн-курсів, 

як наслідок, домінуюча технологія навчання – система управління навчанням 

(LMS). 

Система управління навчанням організовує навчальний контент 

наступним чином. Курс, поділений на модулі та уроки, підтримуваний тестами 

та дискусіями, які інтегровані в інформаційну систему університетів та деяких 

шкіл по всьому світу. 

Веб 2.0 надає нові можливості для електронного навчання та організації 

вмісту. Кожний вузол у мережі вмісту з'єднаний з іншими вузлами та 

службами створення контенту, якими користуються студенти. Замість 

використання корпоративних систем управління навчанням заклади 

розраховують використовувати набір програм із відкритим кодом. Велика 

робота проводиться, наприклад, в навчальних іграх та симуляціях. 

Такі теоретики, як Сеймур Паперт, Джеймс Пол Гі, Кларк Олдріч та 

Марк Пранскі, вказують на ефективність ігор як інструменту навчання. 

Слідом за розвитком систем управління сайтом (CMS – Content 

Management System), стали з'являтися спеціалізовані системи для управління 

навчанням. Найбільш поширеними є LMS і CMS. Системи управління 

навчанням використовуються набагато більше у вищій освіті, ніж у 

початкових та середніх школах. 

Для успішного впровадження LMS в будь-якій установі є деякі важливі 

аспекти, над якими потрібно попрацювати, а саме: 

- проста у використанні, 

- довговічність і висока доступність LMS, 

- економічна вигода,  

- адаптованість, 

- функціональність високого рівня. 
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LMS характеризується інтеграцією декількох медіа, різних мов та 

ресурсів, наданням альтернативних технологій та представленням інформації 

організовано для виконання своєї основної мети, а саме – побудови навчання 

завдяки взаємодії. Оцінка LMS має важливе значення для забезпечення її 

ефективної реалізації та позитивного впливу на впровадження електронного 

навчання. 

Команда групи з інформаційних технологій Федерального університету 

Ріо-де-Жанейро виділила сім основних інструментів освітянської платформи: 

- інтерфейс;  

- навігація; 

- оцінка; 

- дидактичні ресурси; 

- комунікація та взаємодія; 

- координація; 

- адміністративна підтримка. 

Ефективне використання інформаційних технологій в освіті значно 

поліпшує ефективність навчання і скорочує витрати на нього. У зв'язку з цим 

були помічені такі особливості: 

• в середньому, за годину на студента групи припадає приблизно 0.1 

питання; 

• при індивідуальному навчанні студент може запитати або відповісти 

на 120 питань на годину; 

• для 98% студентів ефективність індивідуальної роботи вище на 50%, 

ніж у групі. 

Наявність стандартів важлива для будь-якого користувача 

інформаційних технологій. До найбільш поширених стандартів в сфері 

електронного навчання відносяться такі: 

• IEEE 

• AICC 
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• IMS  

• ADL 

• ARIADNE. 

• PROMETEUS 

• SCORM 

Згідно до вимог SCORM, навчальні програми повинні містити три 

основні компоненти: 

• мова взаємодії програм (Run-Time Communications), 

• пакет змісту (Content Package), 

• метадані про курс (Meta-Data).  

Кожен фрагмент курсу – зображення, сторінка HTML або відеокліп – 

асоціюється з певним файлом метаданих, в якому містяться вказівки на те, що 

являє собою цей фрагмент і де він знаходиться. 
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РОЗДІЛ 2 

КРАЩІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ВМІСТОМ 

 

 

2.1 Основні характеристики e-learning рішень 

 

При виборі програмного забезпечення для систем навчання можна 

враховувати наступні характеристики: 

• надійність в експлуатації; 

• безпека; 

• сумісність (відповідність стандартам); 

• зручність використання і адміністрування; 

• модульність; 

• забезпечення доступу; 

• вартість ПО, супроводу і апаратної частини. 

Важливо відзначити, що розгляд їх окремо допомагає глибше зрозуміти 

технічні вимоги до систем навчання. 

Надійність в експлуатації. 

Цей параметр характеризує зручність адміністрування та простоту 

оновлення контенту за допомогою вже існуючих шаблонів. Вибираючи 

програмне забезпечення, зверніть увагу на те, щоб зміст навчального курсу і 

структура сайту були розділені, щоб при оновленні контенту ви не могли 

випадково видалити важливі позиції меню. Перевірте систему FAQ і 

переконайтеся, що вона дійсно корисна. 

Якщо в систему важко додавати нових користувачів, виключати старих, 

додавати контент, якщо виникають проблеми з оновленням сайту, тощо – 

викладачі швидко відмовляться від її використання.  

Сумісність. 
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Системи повинні бути сумісні з іншими e-learning рішеннями. Хоча 

«універсального» програмного рішення, що відповідає всім можливим 

стандартам, не існує, все ж можна вибрати систему, яка підтримує хоча б один 

поширений стандарт. В іншому випадку ви будете пов'язані з розробниками 

даної системи з моменту її установки до кінця життя. 

Коли може знадобитися сумісність: 

• перенесення вмісту з однієї системи управління навчанням в іншу; 

• повторне використання розроблених курсів; 

• нові співробітники, нове оточення, нове обладнання чи системне 

програмне забезпечення. 

Одним із способів гарантувати сумісність – шукати програмне 

забезпечення, що підтримує певні стандарти, прийняті в індустрії. В 

ідеальному випадку воно повинно дозволяти використання одних і тих же 

навчальних матеріалів в різних системах управління навчанням і управління 

контентом. 

Сумісність – це можливість взяти один і той же навчальний матеріал і, 

не вносячи в нього змін, використати його в різних системах управління 

навчанням. В даний час стандарти є тільки загальним напрямком для 

досягнення сумісності. Не варто заздалегідь вважати, що навчальний курс, що 

відповідає стандарту SCORM, автоматично можна використовувати в будь-

якій системі управління навчанням на основі SCORM [34]. 

Зручність використання і адміністрування. 

При виборі нової системи необхідно забезпечити зручність її 

використання. Це важливий параметр, оскільки потенційні учні ніколи не 

стануть використовувати технологію, яка здається громіздкою або створює 

труднощі при навігації. Технологія навчання повинна бути інтуїтивно 

зрозумілою. У навчальному курсі має бути просто знайти меню FAQ, легко 

переходити від одного розділу до іншого. 
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Викладачі або вчителі в свою чергу, не схильні читати товсте 

керівництво по використанню курсів або витрачати час на те, щоб зрозуміти, 

як можна створити тест. Програмне забезпечення повинно бути простим і 

відкритим. 

Модульність. 

У сучасних системах додаткового навчання (ДН) можуть 

використовуватися невеликі взаємозамінні об'єкти знань – елементи 

навчального контенту. Це невеликі самодостатні інформаційні блоки, які 

можуть бути повторно використані для навчальних цілей. Їх часто порівнюють 

з пластмасовими елементами гри Lego. Об'єкти знань можуть просто 

переноситися з одного курсу або уроку в інший, абсолютно відмінного курсу. 

Мета створення цих об'єктів – скорочення часу розробки курсів, оскільки, 

створивши один об'єкт, його можна повторно використовувати знову і знову. 

Такі блоки можуть з'єднуватися, роз'єднуватися і розташовуватися в 

різному порядку незалежно від їх розміру або кольору. 

Якщо ви збираєтесь використовувати подібні «кубики», необхідно, щоб 

обрана вами система підтримувала цей вид функціональності, тобто дозволяла 

визначати об'єкти знань і дозволяла розробнику курсів пов'язувати об'єкти 

знань з цілями навчання. 

Забезпечення доступу. 

Це питання має два аспекти. 

Перший: учні, які навчаються, не повинні мати перешкод для доступу до 

навчальної програми. Наприклад, воно має бути сумісним зі screen readers – 

програмами, що забезпечують зчитування слів на екрані для тих, у кого 

слабкий зір. Другий аспект – необхідно переконатися, що купується 

технологія, підходяща для всіх можливих користувачів. Наприклад, якщо 

деякі з учнів не мають останньої версії Macromedia Flash, вони не побачать 

анімації, створеної вами в цій технології. 

Придбане програмне забезпечення (ПЗ) має бути протестовано з тими 

браузерами, які будуть використовувати учні. Щоб переконатися, що 
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навчальна програма працює на тій платформі, на якій повинна, необхідно 

здійснити тестування за кількома сценаріями [73]. 

 

2.2 Порівняння систем управління навчанням 

 

Навчальні установи, які розглядають можливість використання 

віртуальної системи навчання, повинні проаналізувати ефективність 

доступних систем управління навчанням (LMS), відкритих для громадськості, 

а також їх сильні і слабкі сторони. 

Відкритий вихідний код став дуже важливим інструментом в освіті. 

Open Source (OS) – це вихідний код програмного забезпечення, яке легко 

доступне широкій публіці для розширення і модифікації в залежності від 

потреб користувача. Десять пунктів, загальноприйнятих спільнотою з 

відкритим кодом, включають в себе: вільне поширення, вихідний код, похідні 

роботи, що допускають модифікації, цілісність вихідного коду авторів, 

поширення ліцензії, ліцензія не повинна бути специфічною для продукту, 

ліцензія повинна бути технологічно нейтральною, ліцензія не повинна 

обмежувати інше програмне забезпечення, не повинно бути дискримінації 

щодо осіб або груп і щодо областей діяльності [65]. 

LMS з відкритим вихідним кодом допомагає установам підвищити свій 

освітній потенціал. LMS в основному спрямована на управління учнями та 

навчальним вмістом. Нижче порівнюються LMS, які найчастіше 

використовуються в освітньому середовищі [35]. 

Moodle дозволяє створити приватний навчальний простір в Інтернеті, 

наповнений заходами та матеріалами. Ви має повний контроль над усіма 

вашими даними та способом, коли ваші співробітники, студенти та клієнти 

знаходяться в одній системі (Рис. 4). 
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Рис. 4 Інтерфейс MOODLE 

 

• MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.  

• Поточна версія: 3.8.1 

• Офіційний сайт: https://moodle.com/lms/  

• Підтримка: IMS / SCORM специфікацій  

• Платформа: PHP, MySQL, PostgreSQL 

• Ліцензія: GNU General Public License (GPL)  

• Підтримка багатомовності: є  

Claroline – це спільна платформа електронного навчання та електронної 

роботи, випущена за ліцензією GPL з відкритим вихідним кодом (див. Рис. 5). 

Застосунок було створено в Бельгії в Інституті педагогіки і мультимедіа 

католицького університету в Лувені. Проєкт Claroline Connect має на меті 

використовувати сучасні технології. 

Відповідає фактичним стандартам, накладеним веб-гігантами, такими як 

Google, Facebook тощо. Отже, сьогодні Claroline розробляється в React і 
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Symfony. Claroline LMS доступна на 35 мовах і в даний час використовується 

в більш ніж ста різних країнах організаціями, університетами чи школами для 

управління ресурсами електронного навчання. 

Claroline пропонує ряд інструментів та функцій, які дозволяють 

вчителю керувати курсами та своїми студентами. Вони можуть завантажувати 

файли у різних форматах, таких як PDF, HTML або відео, які доповнять опис 

курсу, створюють вправи та завдання із строками. До інших особливостей 

можна віднести можливість керувати своїми учнями, створюючи групи та 

перевіряючи вправи та статистику відвідування. 

 

 
Рис. 5 Платформа електронного навчання Claroline 

 

• Офіційний сайт: www.claroline.net  
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• Поточна версія: 12.0.1 

• Підтримка: IMS/SCORM  

• Операційна система: Windows, macOS, Linux 

• Cпецифікації: PHP, JAVA, React і Symfony 

• Ліцензія: GNU General Public License (GPL)  

• Мова: англійська, французька, іспанська 

• Головна сторінка: https://s1.demo.opensourcecms.com/s/153 

• Сторінка адміністратора: https://s2.demo.opensourcecms.com/clarolinec

ms/index.php 

• Ім'я користувача: opensourcecms 

• Пароль: opensourcecms 

Dokeos – платформа побудови сайтів дистанційного навчання, заснована 

на гілці (fork) Claroline (версії 1.4.2.). Гілка є клоном вільно поширюваного 

програмного продукту, створеного з метою змінити додатку-оригіналу в тому 

чи іншому напрямку. Dokeos – результат роботи деяких членів первісної 

команди розробників. 

Справа в тому, що Claroline прекрасно адаптована для університетського 

середовища, що виражається в підтримці великої кількості учнів та курсів. 

Dokeos більше орієнтований на професійну клієнтуру, наприклад, на персонал 

підприємства. Dokeos відноситься як до додатку, так і до товариства, яке 

пропонує набір різних сервісів до платформи (див. Рис. 6): хостинг, 

інтегрування контенту, розробку додаткових модулів, технічну. Підтримку. 

Dokeos – безкоштовний, оскільки ліцензія Claroline (GNU / GPL) 

передбачає, що гілки підпадають під ту ж ліцензію. Оскільки гілка була 

виділена недавно, обидва додатки зараз схожі один на одного, хоча деякі 

відмінності в ергономіці, побудові інтерфейсу, функціоналі вже починають 

проявлятися.  

• Офіційний сайт: www.dokeos.com 

• Підтримка: IMS / SCORM 
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• Платформа: PHP, MySQL 

• Ліцензія: GNU General Public License (GPL) 

• Демонстраційний сайт: http://demo.opensourcecms.com/dokeos/ 

• Логін / пароль: admin / demo 

 

 
Рис. 6 - Список онлайн сервісів, які можна інтегрувати в Dokeos MLS 

 

ATutor – веб-орієнтована система керування навчанням (Learning 

Management System, LMS). Програмний продукт є простим у встановленні, 

налаштуванні та підтримці системними адміністраторами; викладачі 

(інструктори) можуть легко створювати та переносити навчальні матеріали 

запускаючи власні онлайн-курси. А оскільки система є модульна, тобто 

складається з окремих функціональних одиниць — модулів, то вона відкрита 

для модернізації і розширення функціональних можливостей [17]. 

Система створена канадськими розробниками. Включає в себе весь 

необхідний e-learning інструментарій. Є україномовна версія (Рис. 7).  

Офіційний сайт: www.atutor.ca 

Підтримка: IMS / SCORM 

Поточна версія: 2.2.1 

Мови програми: PHP, JAVA 

СУБД: MySQL 

Ліцензія: GNU General Public License (GPL) 
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Демонстраційний сайт: http://www.atutor.ca/atutor/demo/login.php 

Логін / пароль: demo / demo 

 

 
Рис. 7 - Фрагмент сайту ATutor 

 

ILIAS – вільна система управління навчанням (LMS) та підтримки 

навчального процесу. Система поширена в ВНЗ, перш за все в Німеччині. 

• Офіційний сайт: www.ilias.de/ios/index-e.html#ilias (Рис. 8) 

• Підтримка: IMS / SCORM 

• Протоколи: CAS, SOAP, RADIUS, LDAP, Shiboleth authentication 

• Поточна версія: 5.3.10 

• Мови програми: Apache, PHP, MySQL, XML. 

• Ліцензія: GNU General Public License (GPL) 
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Рис. 8 - Фрагмент сайту ILIAS 

 

Нижче наведена порівняльна Таблиця 2 LMS систем, яка дозволяє легко 

порівняти вище зазначені системи управління навчанням [16, 17]. 

 

 

Таблиця 2 – Порівняння популярних LMS систем 

 

Критерії MOODLE Claroline Dokeos ATuor ILIAS 

Аутентифікація так так так так так 

Простота 

установки 

так так так так ні 

Мова 

програмування 

PHP PHP, 

JAVA,  

 

PHP PHP PHP 
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Критерії MOODLE Claroline Dokeos ATuor ILIAS 

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  

Аналітика та 

відстежування 

так так    

Складання 

розкладу 

ні ні ні ні ні 

Курс 

управління 

так так так так так 

Інструменти 

звітності 

  так   

Content 

management 

так так так так так 

 

 

2.3 Фактори, що впливають на намір студентів використовувати 

систему управління навчанням (LMS) 

 

Система управління навчанням (LMS) може розглядатися як одна із 

значущих веб-інновацій в освітньому середовищі [37]. За словами Клобаса та 

Макгілла [78], LMS відома як інформаційна система, яка полегшує електронне 

навчання через обробку, розповсюдження та зберігання навчальних 

матеріалів. Вона також використовується для підтримки адміністрування та 
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комунікації в контексті навчання. Обґрунтування використання LMS полягає 

в управлінні онлайн-навчанням [83]. 

Попередні дослідження щодо контекстів електронного навчання та LMS 

зосереджувалися переважно на впровадженні та успіху системи. В останнє 

десятиліття Лі [67] стверджував, що більш важливим, ніж прийняття 

електронного навчання та успіху електронного навчання, дослідники повинні 

підкреслити важливість постійного використання програм електронного 

навчання. Це повністю співпадає з точкою зору, висловленою Бхаттачерджі 

[31]. Ця теорія була розроблена для з'ясування факторів, що впливають на 

задоволеність або незадоволеність споживачів в контексті покупки продукції 

та отримання послуг [30]. 

Простіше кажучи, Бхаттачерджі [31] вважає, що намір повторно 

використовувати продукт або послугу в значній мірі корелює з початковим 

використанням цього продукту або послуги. ECT широко використовується 

для вивчення постcпоживчої поведінки студентів у вищій освіті [32, 104], 

масових відкритих онлайн-курсах (MOOC) [104] і онлайн-іграх [36]. 

Огляд досліджень, показав, що ECT використовується для виділення або 

очікувань споживачів, або змінних пост-поведінки (сприйманої 

продуктивності) [71]. 

У той час як попередні дослідження з ІТ-безперервності будувалися на 

TAM (Technology Acceptance Model) / UTAUT (Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology) для подальшого використання [11], або ECT (for pre-

expectation behavior) [5], використання лише конструктів цих теорій було 

визнано недостатнім для вирішення відповідних питань безперервного наміру 

використовувати технологію в контексті електронного навчання. 

Вважаємо, що надзвичайно важливо визначити фактори, що впливають 

на намір користувачів продовжувати використовувати LMS систему. Тому 

пропонується комплексна модель, заснована на інтеграції ЕСТ і ТАМ. 

У попередній літературі показано, що ЕСТ широко використовується в 

маркетинговій концепції та аналізі поведінки споживачів після здійснення 
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покупки [20]. У контексті купівельної поведінки споживачів Евелет та ін. [31] 

стверджують, що споживачі вирішують використовувати конкретний продукт 

або послугу, ґрунтуючись на своїх початкових очікуваннях щодо цього 

продукту або послуги. 

На етапі після покупки додаткова інформація про продукти / послуги, 

отримана з її допомогою, буде визначати, наскільки точні були початкові 

очікування. Ця теорія включає в себе кілька конструктів, які впливають на 

намір користувачів продовжувати роботу, такі як сприйнята корисність, 

підтвердження і задоволеність користувачів [31]. Основне обґрунтування цієї 

теорії полягає в тому, що намір користувачів продовжувати роботу в значній 

мірі залежить від їх рівня задоволеності і сприйманої корисності технології. 

Задоволеність користувачів також визначається рівнем їх підтвердження і 

сприйманої корисності. Крім того, підтвердження має значний вплив на 

сприйняту корисність [81]. 

Модель прийняття технології (TAM) враховує цю реальність, оскільки 

поведінковий намір користувача прийняти інформаційну систему залежить від 

ставлення користувачів до використання системи і сприйманої корисності 

[60]. Крім того, сприйнята корисність і сприйнята простота використання є 

прямими попередниками ставлення користувачів до продукту, що, в свою 

чергу, призводить до фактичного використання системи [70]. 

Девіс [43] припустив, що сприйнята корисність і сприйнята простота 

використання є основними предикторами прийняття технології.  

У даному дослідженні впровадили TAM для оцінки впливу пов'язаних 

конструктів на намір студентів продовжувати навчання в освітньому онлайн 

середовищі. Дослідження з розробки гіпотез показали, що задоволеність – це 

критичний антецедент повторної покупки і повторного використання 

індивідами продукту або послуги [81]. У дослідженні Wen, Prybutok і Xu [108] 

також зазначається, що задоволеність позитивно впливає на намір онлайн-

купівлі. Точно так само Бхаттачерджі [31] стверджує, що почуття задоволення 
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буде найсильнішим предиктором намірів користувачів продовжувати 

навчання. 

Зовсім недавно Стоун і Бейкер-Евелет [102] виявили, що задоволеність 

значно впливає на намір користувачів продовжувати використовувати онлайн 

навчання. У цьому дослідженні вважаємо, що почуття задоволення було б 

рушійною силою, що стоїть за наміром студентів продовжувати 

використовувати LMS систему. Тому пропонується:  

 

H1. Задоволення позитивно впливає на намір продовжувати роботу.  

Що стосується другого фактора, то Бхаттачерджі [31] зауважив, що 

сприйнята корисність технології буде рушійною силою для людей, щоб 

прийняти, купити або використовувати її в майбутньому. Деякі дослідження 

підтверджують позитивний зв'язок між сприйнятою корисністю та наміром 

продовжувати навчання [67]. 

Результати дослідження Бхаттачерджі і Лін [29] також підкреслюють 

значну роль сприйманої корисності як критичного детермінанта наміру 

продовження діяльності. Зовсім недавно, Огума та інші [84] досліджували 

вплив сприйманої корисності на намір продовжувати роботу в напрямку 

мобільного навчання. Вони розуміли, що сприйнята корисність позитивно 

впливає на намір продовжувати роботу. 

 

H2. Сприйнята корисність позитивно впливає на намір 

продовжувати роботу. 

Передбачається, що третім фактором, що впливає на намір студентів 

продовжувати навчання в електронному вигляді, є їх ставлення. Термін 

«відношення», можна визначити, як ступінь сприятливої або несприятливої 

оцінки [55]. 

Позитивний зв'язок між ставленням і наміром продовження отримав 

істотну емпіричну підтримку в попередніх дослідженнях.  
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Наприклад, результати досліджень Аль-Дебея, Аль-лозі та Папаза-

фейропулу [13] показали, що таке ставлення може бути прямим предиктором 

намірів продовження використання соціальної мережі Facebook.  

Крім того, Hsu, Ju, Yen і Chang [59] відзначають, що ставлення 

користувачів позитивно впливає на намір продовжувати роботу. Це питання 

також розглядалося в контексті електронного навчання [67]. Таким чином, ми 

вважаємо, що ставлення студентів до LMS систем було б причиною їх наміру 

продовжити користування. Таким чином, передбачається, що:  

 

Н3. Ставлення робить позитивний вплив на намір продовження.  

Що стосується факторів, що впливають на намір продовження, то 

Бхаттачерджі [31] стверджує, що підтвердження пов'язане з процесом 

порівняння попередніх очікувань користувачів з їх фактичним досвідом. 

Олівер [85] стверджує, що рівень підтвердження користувачів позитивно 

впливає на їх задоволеність продуктом або послугою.  

У зв'язку з цим Тонг, Хонг і Там [103] вказують на значний ефект 

підтвердження як ключової передумови задоволеності користувача. 

Зовсім недавно Лін та ін. [72] довели, що існує сильний позитивний 

зв'язок між задоволеністю користувачів і підтвердженням. Відповідно, 

користувачі будуть відчувати більш високий рівень задоволеності, коли їх 

очікування справдяться; і навпаки, їх задоволеність буде знижуватися, коли їх 

сприйняття продукту не зможе відповідати попереднім очікуванням [64]. У 

нашому дослідженні ми припускаємо, що якщо досвід студентів відповідатиме 

їх очікуванням від використання LMS, то виникне задоволення. Таким чином, 

ми пропонуємо:  

 

H4. Підтвердження позитивно впливає на задоволення.  

Далі з’ясуємо, в якій мірі користувач вважає, що використання програми 

сприятиме підвищенню продуктивності праці [43]. Численні дослідження 
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реалізували ЕСТ і вивчили позитивний вплив сприйманої корисності на 

задоволеність користувачів [64, 67, 79].  

Наприклад, Thong, Hong і Tam [103] емпірично підтвердили це і 

з'ясували, що сприймання корисності послуг мобільного інтернету серед 

користувачів позитивно впливає на їх рівень задоволеності. Крім того, Лі [67] 

досліджував позитивний зв'язок між сприйнятою корисністю і задоволеністю 

і прийшов до висновку, що конструкт сприйманої корисності є вирішальним 

антецедентом задоволеності користувачів. За даними Бое [32], рівень 

задоволеності вчителів є результатом їх уявлень про корисність цифрового 

інструменту в академічному навчальному процесі. Таким чином, 

постулюється, що:  

 

H5. Сприйнята корисність позитивно впливає на задоволеність. 

Як зазначає Девіс [43], сприйнята простота використання-це ще один 

фактор, який вказує на ступінь, з яким користувач вважає, що використання 

програми буде максимально простим, інтуїтивним.  

Ляо, Чень і Йен [70] розробили концептуальну модель, засновану на 

поєднанні двох теорій, тобто теорії планової поведінки і моделі 

невідповідності очікувань в контексті онлайн-сервісів.  

Вони виявили, що задоволення користувачів позитивно впливає на 

сприйняту простоту використання. Раніше в контексті електронного навчання 

було встановлено взаємозв'язок між сприйманою простотою використання та 

задоволеністю користувачів [79]. 

Відповідно до літератури ми спираємось на те, що простота 

використання LMS в тому вигляді, в якому вона сприймається студентами, 

позитивно вплине на задоволеність користувача.  
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H6. Сприйнята простота використання позитивно впливає на 

задоволеність.  

У попередніх дослідженнях розглядалася позитивний взаємозв'язок між 

підтвердженням і передбачуваною корисністю. Стоун і Бейкер-Евелет [102], 

які використовували ЕСТ для дослідження безперервного наміру 

використання електронних підручників, прийшли до висновку, що сприймана 

користь електронного тексту визначається позитивними відгуками студентів.  

Крім того, Тонг [103] відзначив, що позитивні відгуки покращують 

сприйняття корисності між користувачами. Вплив цього чинника на інтенцію 

продовження навчання також було обґрунтовано в освітніх контекстах [32]. 

Грунтуючись на наведених вище аргументах, ми приходимо до висновку, що:  

 

H7. Підтвердження позитивно впливає на сприйняту корисність.  

Більш того, попередні дані показали, що як тільки технології 

сприймаються більш зручними для використання, вони також виявляються 

більш корисними [106]. Попередні дослідження надали суттєві докази, що 

підтверджують зв'язок між сприйнятою простотою використання та 

сприйнятою корисністю в різних контекстах [30, 67]. 

Крім того, Ван дер Хейден [105], який намагався розробити модель для 

вивчення факторів, що впливають на використання веб-сайтів, стверджував, 

що простота використання веб-сайту впливає на сприйняття користувачами 

його користі. Чим простіше веб-сайт у використанні, тим більш корисним він 

буде сприйматися. Основна логіка TAM пов'язана з фактом, що ставлення до 

використання нової технології складається з двох специфічних переконань, 

включаючи сприйману користь і сприйману простоту використання [43]. 

Як і багато технологій та інформаційних систем [67], запропонована 

модель розглядала сприйняту простоту використання та сприйняту користь як 

два відповідних антецеденти поведінкового ставлення. 
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H8. Сприймана простота використання позитивно впливає на 

сприйману корисність.  

 

H9. Сприймана простота використання позитивно впливає на 

ставлення.  

 

H10. Сприйманая користь позитивно впливає на ставлення.  

На Рис. 9 подано схематичне представлення моделі дослідження. 

 

 
Рис. 9 - Концептуальна модель ТАМ 

 

Методичні шкали були використані в нашому опитуванні для 

вимірювання різних факторів досліджуваної моделі. Ми використовували 

семибальну шкалу Лайкерта для всіх пунктів обстеження. Респондентами в 

анкеті були студенти Університету Мехралборз (MAU), провідного іранського 

онлайн-університету, який надає онлайн-освіту більш ніж 1000 аспірантам за 

допомогою змішаного підходу до навчання (тобто традиційного очного 

навчання, змішаного з комп'ютерно-опосередкованою діяльністю). У ході 
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цього дослідження студентам було надано 500 анкет (з дійсними 

зареєстрованими адресами електронної пошти); Було повернуто 153 дійсних і 

16 недійсних опитувальника, в результаті чого ефективна частка відповідей 

склала 30,6%.  

Для цілей вимірювання конструктів передбачувана користь була взята з 

роботи Кіма [64]. Для оцінки наміру продовження, задоволення та 

підтвердження були використані пункти, розроблені Бхаттачерджі [31]. 

Сприйнята простота використання була взята з Тонг [103] дослідження і 

ставлення до нього з боку Девіса [43]. 

Метод часткових найменших квадратів (PLS) був використаний для 

аналізу даних за допомогою інструментів SmartPLS (V. 3.2.7) [56]. Для оцінки 

вимірювальної моделі ми розрахували Альфа Кронбаха, композитну 

надійність, факторне навантаження і значення AVE (Табл .3). 

 

Таблиця 3 - Надійність конструкцій 

Формування(constructs) AVE Композитна 

надійність 

Альфа 

Кронбаха 

Сприйняття простоти 

використання 

0.792 0.938 0.911 

Задоволення 0.912 0.976 0.968 

Підтвердження 0.896 0.963 0.942 

Відношення 0.839 0.940 0.904 

Безперервний намір 0.822 0.891 0.933 

Сприймана корисність 0.923 0.973 0.958 

 

Для забезпечення дискримінантної валідності ми використовували 

співвідношення Гетеротрайт-Монотрайт (HTMT). HTMT також повинен бути 

значно меншим за одиницю (в ідеалі < 0,850), щоб чітко розрізняти два 

фактори [58]. У нашому випадку коефіцієнти HTMT для кожної пари 
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становлять < 0,85. При наявності адекватної моделі вимірювання наші гіпотези 

можуть бути перевірені шляхом вивчення структурної моделі. 

Згідно з коефіцієнтами R2 (Табл. 4), змодельовані конструкції 

пояснюють значну величину 75,9% дисперсії безперервного наміру 

використовувати LMS, яка знаходиться на задовільному рівні значно вище 

0,26 (R2 small = 0,02; R2 середній = 0,13; R2 великий = 0,26) [58]. 

З іншого боку, спостережувана 24,1% частка незрозумілої дисперсії 

вказує на те, що інші фактори, що виходять за рамки пропонованої 

концептуальної моделі, можуть поліпшити пояснення наміру безперервного 

використання LMS. 

 

Таблиця 4 - Резюме отриманих результатів 

Залежна 

змінна 

Незалежна 

змінна 

Гіпоте

за 

Коефіцієнт 

шляху 

p-зна-

чення 

Результат R2 

CI SAT 

PU 

ATT 

H1 

H2 

H3 

0.023** 

0.472*** 

-0.162** 

0.853 

0.000 

0.053 

Не підтр. 

Підтрим. 

Не підтр. 

0.759 

SAT CON 

PU 

PEOU 

H4 

H5 

H6 

0.404*** 

0.317** 

0.285*** 

0.000 

0.004 

0.000 

Підтрим. 

Підтрим. 

Підтрим. 

0.750 

PU CON 

PEON 

H7 

H8 

0.384*** 

-0.100** 

0.000 

0.259 

Підтрим. 

Не підтр. 

0.723 

ATT PEON 

PU 

H9 

H10 

0.301** 

0.618*** 

0.002 

0.000 

Підтрим. 

Підтрим. 

0.660 

 

Примітка: *** Значимо при р < 0,001; ** значимо при р < 0,01; * значимо 

при р < 0,05; НС не значимо. 

Дивно, що результати цього дослідження спростовують помітну роль 

задоволення користувачів у встановленні наміру продовження використання 
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LMS, таким чином, H1 була відкинута. У порівнянні з попередніми 

дослідженнями, проведеними в освітніх контекстах, вплив задоволеності на 

намір продовження не збігався з результатами досліджень, проведених Лі [67], 

Стоуном і Бейкер-Евелет [102], але співпав з результатами дослідження, 

проведеного Бе та ін. [32]. Цей висновок можна продемонструвати двома 

способами.  

По-перше, цей результат може бути пов'язаний з наявністю Інтернету і 

відповідної мережевої інфраструктури. Очевидно, що дистанційне навчання 

вимагає надійної платформи для обміну освітнім контентом між 

університетом і студентами. Таким чином, обмежений доступ до 

широкосмугового інтернет-з'єднання для користувачів з невеликих міст або 

сільських районів може служити головною перешкодою для їх постійного 

прагнення до навчання за допомогою LMS. 

В результаті, через низьку швидкість і неналежний рівень 

обслуговування Інтернету, наданого інтернет-провайдерами, деяким 

учням/студентам може бути важко постійно використовувати LMS, навіть 

якщо вони задоволені самою LMS. 

Друга причина пов'язана з обов'язковим використанням LMS в 

академічному онлайн-навчанні, яке змушує студентів використовувати LMS, 

навіть якщо вони не були задоволені цим. Іншими словами, для студентів 

онлайн-університетів немає іншого способу, окрім як використовувати LMS. 

Таким чином, незалежно від того, чи задоволені вони LMS чи ні, вони повинні 

брати участь в онлайн-курсах. 

Однак в умовах змішаного навчання, залежність студентів від LMS 

нижче, ніж від чисто онлайнових курсів, оскільки студенти можуть брати 

участь у навчальній діяльності і виконувати свої завдання як у віртуальному, 

так і в традиційному режимі. 

Результати показали, що постійне прагнення користувачів до LMS 

передбачалося сприйнятою корисністю (β=0,472); таким чином, це 

підтвердило H2. Вплив сприйманої корисності на намір продовження 
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знаходиться відповідно до результатів попередніх дослідників [32]. Таке 

відкриття ясно показує, що сприйнята корисність функціонує як значущий 

предиктор наміру продовження. 

Результати також показали, що вплив ставлення користувачів на намір 

продовжувати роботу по відношенню до LMS не є значним. Результати 

довели, що ставлення користувачів до LMS не робить помітного впливу на 

намір продовжувати роботу. Таким чином, H3 була відкинута. Це відкриття 

повністю суперечить тому, що було згадано Лі [67]. Можна навести наступні 

причини. 

По-перше, це питання може свідчити про відсутність підтримки освітніх 

потреб з боку LMS. Cтуденти очікують, що LMS підготує відповідний 

навчальний контекст з багатою інформацією, щоб отримати необхідні знання 

та використовувати їх для майбутньої кар'єри. 

З часом студенти розуміють, що LMS просто фокусуються на 

теоретичних аспектах курсів, тому практичним аспектам не приділяється 

достатньої уваги. Така ситуація спотворює уявлення студентів про LMS, що в 

кінцевому підсумку призводить до припинення їх наміру продовжувати 

роботу. 

Друге пояснення пов'язане з особистими особливостями опитуваних 

осіб. Демографічний профіль показує, що майже 75 відсотків респондентів 

старше 30 років. Таким чином, величезна кількість респондентів можуть 

зіткнутися з додатковими труднощами, ділова активність і сімейний стан, які 

обмежують їх використання LMS систем. Крім того, задоволеність клієнтів 

передбачається підтвердженням (β=0,404), сприйнятою корисністю (β=0,317) 

і сприйманою простотою використання (β=0,285), підтримуючи H4, H5 і H6. 

Очікування студентів природним чином змінюються після використання 

досвіду, а поведінка після очікування позитивно впливає на їх 

задоволеність  [31]. 

Один цікавий висновок полягав у тому, що вплив сприйманої корисності 

на задоволеність користувачів виявився найсильнішим; навіть він якимось 
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чином має більш сильний вплив, ніж підтвердження. Цей висновок суперечить 

результатам, отриманим у попередніх дослідженнях на основі ЕСТ [20, 31]. 

Припускаємо, що сильний вплив сприйманої корисності на 

задоволеність користувачів може бути пов'язаний з характером електронного 

навчання. Сприйнята корисність пов'язана з когнітивними переконаннями, в 

той час як підтвердження повністю засноване на порівнянні попередніх 

очікувань користувачів і їх фактичного досвіду. Простіше кажучи, попередні 

очікування користувачів можуть виявитися абсолютно нереалістичними, 

оскільки така інформація в першу чергу виходить із засобів масової інформації 

та реклами. 

Таким чином, висновки вказують на те, що сприйнята корисність буде 

більш точно передбачати задоволеність користувачів. Сприйнята корисність 

була визначена підтвердженням (β=0.384), тому H7 підтверджується. Зв'язок 

між підтвердженням і передбачуваною корисністю вже було встановлено в 

попередніх дослідженнях [64]. 

На відміну від попередніх досліджень [70], зв'язок між сприйнятою 

простотою використання і сприйманою корисністю (Н8) був відкинутий. 

Причина може бути пов'язана з характером електронного навчання. 

Таким чином, цей висновок може привести нас до висновку, що контекст 

використання є визначальним фактором, чи являється LMS корисною, чи ні. В 

цілому, цінність електронного навчання в значній мірі залежить від декількох 

факторів, включаючи LMS як комунікаційний портал викладачів як творців 

контенту, помічників викладачів як допоміжної ланки між викладачами і 

студентами і, нарешті, студентів як користувачів LMS. 

У зв'язку з цим отримані результати показали, що уявлення студентів 

про простоту використання LMS фокусуються тільки на одному аспекті, і це 

не обов'язково може привести до корисності. В іншому випадку відсутність 

неузгодженості в кожному аспекті може спотворити сприйняття студентами 

корисності LMS. Крім того, результати дослідження підтвердили вплив 

сприйманої простоти використання (β=0,301) і сприйманої корисності 
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(β=0,618) на ставлення користувачів, що підтверджує гіпотези H9 і H10. Вони 

вказали, що передбачувана корисність і передбачувана простота використання 

становлять 66% у відношенні користувачів. Порівняння результатів поточного 

дослідження з результатами попередніх досліджень показало, що вплив 

сприйманої корисності і сприйманої простоти використання на ставлення 

користувачів сумісний з тим, що було зазначено в роботі Лі [4]. 

Обмеження і майбутні напрямки досліджень. Слід визнати, що, хоча 

дослідження пропонує деякі важливі висновки, воно страждає від декількох 

обмежень, які повинні бути вирішені в майбутніх дослідженнях. 

По-перше, через крос-секційний характер цього дослідження (необхідні 

дані для гіпотез були перевірені шляхом заповнення анкети в один період часу) 

ми не змогли повністю проаналізувати динаміку сприйняття студентів. Щоб 

подолати це обмеження, рекомендується, щоб подальші дослідження 

враховували поздовжню перспективу, щоб краще зрозуміти динаміку 

конструкцій з плином часу.  

По-друге, вибірка, вивчена в цьому дослідженні, була обмежена одним 

університетом в Ірані і не враховувала інші освітні заклади. Таким чином, 

необхідні подальші дослідження, щоб узагальнити висновки шляхом розгляду 

більших груп студентів з декількох університетів і порівняння результатів з 

цим дослідженням. 

По-третє, використання LMS може варіюватися в залежності від 

демографічних груп з точки зору віку, статі або навіть минулого досвіду. У 

цьому дослідженні не було спроб вивчити роль можливих відмінностей, 

обумовлених віком або статтю. Таким чином, майбутні дослідження могли б 

слідувати цьому напрямку досліджень і з'ясувати, як відмінності між різними 

групами можуть призвести до різних результатів. 
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Висновки до розділу 2  

 

Навчальні заклади, які розглядають можливість використання 

віртуальної системи навчання, повинні аналізувати ефективність доступних 

систем управління навчанням (LMS), а також їх сильні і слабкі сторони. 

Відкритий вихідний код став дуже важливим інструментом в освіті. 

Open Source (OS) – це вихідний код програмного забезпечення, яке доступне 

широкій публіці для функціонального розширення і модифікації в залежності 

від потреб користувача. LMS з відкритим вихідним кодом допомагає 

установам підвищити свій освітній потенціал. 

При виборі програмного забезпечення для систем навчання слід 

враховувати наступні характеристики: 

• надійність в експлуатації; 

• безпека; 

• сумісність (відповідність стандартам); 

• зручність використання і адміністрування; 

• модульність; 

• забезпечення доступу; 

• вартість ПО, супроводу і апаратної частини  

В Таблиці 2 ми порівнювали LMS які найчастіше використовуються в 

освітньому середовищі. 

Попередні дослідження щодо контекстів електронного навчання та LMS 

зосереджувалися переважно на впровадженні та успіху системи. В останнє 

десятиліття більш важливим, ніж впровадження електронного навчання та 

успіху електронного навчання, дослідники підкреслюють важливість 

постійного використання програм електронного навчання. Це повністю 

співпадає з точкою зору у Бхаттачерджі [31], який вважає, що намір повторно 

використовувати продукт або послугу в значній мірі корелює з початковим 



 
 

82 

використанням цього продукту або послуги. ECT широко використовується 

для вивчення постcпоживчої поведінки студентів у вищій освіті [32, 104], 

масових відкритих онлайн-курсах (MOOC) [104] і онлайн-іграх. 

Важливо визначити фактори, що впливають на намір користувачів 

(студентів, учнів) продовжувати використовувати LMS. Тому ми пропонуємо 

комплексну модель, засновану на інтеграції ЕСТ і ТАМ. 

Результати також показали, що вплив ставлення користувачів на намір 

продовжувати роботу по відношенню до LMS не є значним. Результати 

довели, що ставлення користувачів до LMS не робить помітного впливу на 

намір продовжувати роботу. Це відкриття повністю суперечить тому, що було 

згадано Лі [67]. Наведемо наступні причини. 

По-перше, це питання може свідчити про відсутність підтримки освітніх 

потреб з боку LMS. Студенти очікують, що LMS міститиме всеохопний 

навчальний контекст з різноманітною інформацією, щоб отримати необхідні 

знання та використовувати їх для майбутньої кар'єри. 

З часом студенти розуміють, що LMS просто фокусуються на 

теоретичних аспектах курсів, тому практичним аспектам не приділяється 

достатньої уваги. Така ситуація спотворює уявлення студентів про LMS, що в 

кінцевому підсумку призводить до припинення їх наміру продовжувати 

навчання. 

Таким чином, висновки вказують на те, що сприйнята корисність буде 

більш точно передбачати задоволеність користувачів.  

По-перше, через крос-секційний характер цього дослідження (необхідні 

дані для гіпотез були перевірені шляхом заповнення анкети в один період 

часу). Щоб зрозуміти динаміку сприйняття студентів, рекомендується, щоб 

подальші дослідження враховували поздовжню перспективу, щоб краще 

зрозуміти динаміку конструкцій з плином часу.  

По-друге, вибірка, вивчена в дослідженні, була обмежена одним 

університетом в Ірані і не враховувала інші освітні заклади. Таким чином, 

необхідні подальші дослідження, щоб узагальнити висновки, розглянувши 
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більше груп студентів з декількох університетів і порівняти результати з цим 

дослідженням. 

По-третє, використання LMS може варіюватися в залежності від 

демографічних груп з точки зору віку, статі або навіть минулого досвіду. У 

цьому дослідженні не було спроб вивчити роль можливих відмінностей, 

обумовлених віком або статтю. Таким чином, майбутні дослідження могли б 

слідувати цьому напрямку досліджень і з'ясувати, як відмінності між різними 

групами можуть впливати на результати. 
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РОЗДІЛ 3.  

СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ ЯК РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ LMS 

 

 

Як було показано у роботах [1 - 5, 14 - 18], системи LMS часто не містять 

одну з важливих функцій для управління навчальним процесом – складання 

регулярного розкладу занять. Це має пояснення, адже задача є складною, і 

водночас не дає відчутних переваг системі або розробникам. Тож 

сконцентруємось саме на цій функції. Далі ми пропонуємо даний модуль як 

окремий, або ж для інтеграції з існуючими LMS. Докладно розглянемо 

підґрунтя, витоки, аналіз, застосування запропонованих розробок. Почнемо зі 

схожої задачі масового обслуговування, після чого через встановлення 

аналогій буде проведено перенесення результатів і апробація. 

З математичної точки зору в даному розділі будуть розглянуті варіанти 

вирішення задачі масового обслуговування звернень, як класичний (Erlang C), 

так і запропонований авторкою, заснований на методах математичного 

моделювання. 

Дослідження проводилося на прикладі діяльності інформаційних 

центрів з обслуговування клієнтів компаній, оскільки за даним напрямком 

представляється можливим зібрати вхідні числові дані, що в свою чергу 

дозволяє провести порівняльний аналіз підходів до вирішення задачі масового 

обслуговування. 

Далі, досліджувані підходи застосовуються в системі управління 

освітніми закладами, з метою ефективного використання трудових ресурсів за 

критеріями, з одного боку, покриття у часі запланованих занять доступними 

викладачами і, з іншого боку, максимального врахування побажань щодо 

робочого часу і вихідних днів. 
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3.1 Рішення задачі масового обслуговування 

 

Актуальність даної задачі обумовлена тим, що ефективне управління 

трудовими ресурсами можливо при урахуванні ряду факторів: 

• Розподіл шкіл, учнів по населеним пунктам, 

• 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. 

Наприкінці розділу пропонується методологія складання розкладу змін 

зайнятих в освітньому закладі, з урахуванням наведених вище факторів. 

 

3.1.1. Актуальність задачі масового обслуговування 

 

Одне з головних завдань менеджменту – визначити необхідну кількість 

обслуговуючого персоналу в кожен момент часу по заданому критерію. 

Критерій визначається специфікою діяльності фірми. Наприклад, для Кол 

Центрів – це відсоток абонентів (або, звернень), що були обслуговані, за 

певний проміжок часу, для таксі – середня кількість «вільних» таксистів в 

даний момент часу. На допомогу у вирішенні такої задачі приходить 

математика: теорія ймовірності й методи математичної статистики. 

Посилення ринкових механізмів в економіці вимагає якісно нового 

підходу керівної ланки компанії (школи, зокрема) до її менеджменту і 

маркетингу. Разом з розширенням конкурентного поля клієнти і потенційні 

клієнти вимагають від фірми (читай – навчального закладу) не тільки якісного 

продукту, але і високоякісного інформаційного обслуговування. Таким чином, 

як показують статистичні дані, наведені консалтинговою компанією 

"Адвентус", відмова клієнта від послуг фірми найчастіше пов'язана саме з 
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неякісним інформаційним обслуговуванням, наданим центром 

обслуговування (в деяких підприємствах – з відсутністю такого виду 

обслуговування), а не з неякісним продуктом або послугою. Таким чином, 

основні завдання відділу з обслуговування звернень клієнтів підприємства 

наступні: 

1) складання такого розкладу роботи персоналу (далі – операторів, або 

ліній обслуговування), яке забезпечує мінімальний час затримки абонента 

(звернення), що поступає в чергу обслуговування і мінімальний відсоток 

абонентів, які не дочекалися обслуговування, 

2) навчання операторів бізнес-процесам підприємства. 

Тому, даний розділ присвячений обговоренню моделей задач масового 

обслуговування звернень і складанню розкладу роботи операторів ліній 

масового обслуговування. 

Перейдемо до розгляду завдань, з якими стикається управлінська ланка 

великих компаній і дзвінкових центрів. 

Для прийняття рішення, наприклад, про розширення штату і нової 

кількості персоналу, необхідно провести аналіз результатів діяльності 

«нового» центру масового обслуговування, щоб оцінити ефективність 

прийнятого рішення. Це неможливо без аналітичного або комп'ютерного 

моделювання процесу масового обслуговування звернень. Залежно від 

постановки завдання, результатами моделювання будуть тривіальні якісні, а 

іноді і кількісні значення показників роботи центру масового обслуговування, 

такі як відсоток обслужених звернень, ймовірність того, що нове звернення 

буде обслужене відразу, і т. д. Проблема полягає в адекватному підборі 

математичної моделі . 

Одне з рішень такого завдання запропонував датський математик Ерланг 

А. К. в 1917 році. У наступному підрозділі детально розглянемо особливості 

підходу Ерланга.  
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3.2. Класичне рішення задачі масового обслуговування по Erlang. 

 

Однойменна класична формула Erlang C відома кожному, хто тим чи іншим 

чином пов'язаний із індустрією масового обслуговування. Інше уявлення, 

таблиці Erlang C, знайшли широке застосування при вирішенні задач масового 

обслуговування. Запропонована ним модель дозволяє розрахувати: 

• ймовірність того, що нове звернення буде обслуговане негайно, 

• середню затримку в черзі всіх тих звернень, які поступили до черги, 

включаючи тих, які були обслужені негайно, 

• середню затримку в черзі всіх звернень, які поступили до черги, 

включаючи тільки тих, що не були обслужені негайно, 

• середня кількість звернень у черзі протягом всього досліджуваного 

періоду роботи центру обслуговування, 

• середня кількість звернень у черзі, коли вона була заповнена хоча б 

одним з них. 

Проаналізуємо формулу Erlang С. Для початку, повернемося до 

засновника підходу і зробимо історичний екскурс. Формула була створена у 

1917 році інженером датської телефонної компанії Ерланген. По суті, він 

розраховує прогнозований час очікування звернення в черзі на основі: 

• кількості ліній обслуговування, 

• кількості звернень, які очікують обслуговування, і 

• середньої кількості часу, який потрібен для обслуговування кожного 

звернення. 

Отже, якщо формула може зробити зазначені розрахунки, вона також 

може передбачити ресурси, необхідні для підтримки часу очікування в заданих 

межах. Або звернення, для прогнозування персоналу, необхідного для 

досягнення певної мети рівня обслуговування, вираженої як «середня 

швидкість відповіді» або відсоток отриманих звернень, на які необхідно 
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відповісти протягом певної, наперед заданої, кількості часу. Ось чому вона 

може використовуватися системами масового обслуговування. 

Erlang C не є універсальним інструментом прогнозування, при цьому 

формула може використовуватися для визначення ресурсів, необхідних в 

будь-якій ситуації, коли звернення можуть чекати в черзі на обслуговування - 

будь то квиткова каса, смуги на шосе або навчальні класи. 

Формула дозволяє визначити ймовірність, що звернення буде очікувати 

обслуговування в черзі (Pw), з огляду на інтенсивність трафіку звернень (A) і 

кількості доступних ліній обслуговування (N). 

 
Розглянемо приклад застосування формули Erlang C в індустрії 

обслуговування вхідних звернень в інформаційний центр. 

Задамо кілька вхідних параметрів. 

Припустимо, що 100 вхідних звернень обслуговується за півгодини із 

середнім часом обробки 3 хвилини. Дані вхідні параметри обрані, тому що 

результуючі параметри будуть зручні для розуміння. Звичайно, в системі 

освіти час обслуговування звернення (уроку) більше трьох хвилин, і 

становить, як правило, 40-45, або 80-95 хвилин. Але це вхідний параметр у 

формулі, і змінюється простою підстановкою. 

Ми будемо використовувати середні показники за рівнем 

обслуговування, усадки (параметр, що відображає транзакційні втрати при 

обслуговуванні звернень, наприклад, час на переміщення між класами, роботу 

з журналом або облік в комп'ютерній програмі) і максимальному 

завантаженні, які вказані нижче: 

Кількість звернень – 100 

Протягом хвилин – 30 
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Середній час обробки (в секундах) – 180 (3 хвилини) 

Необхідний рівень обслуговування – 80% 

Цільове час відповіді (секунди) – 20 

Максимальна зайнятість – 85% (відсоток часу фактичної роботи лінії 

обслуговування, щодо номінального запланованого часу, або завантаженість 

аудиторій, що надає можливості для маневру) 

Усадка – 30% 

Визначається кількість звернень на годину. 

Отже, у нас 100 звернень за 30 хвилин, що відповідає 200 звернень на 

годину. 

Інтенсивність звернень (A) 

Інтенсивність трафіку – це відрізок часу, який займуть всі звернення, 

якщо їх упорядкувати на одній лінії обслуговування в часовому ряді. Таким 

чином, якщо у нас є 200 звернень із середнім часом обробки 3 хвилини, то в 

сумі вийде всього 200 x 3 = 600 хвилин. 

Щоб визначити інтенсивність трафіку, візьміть хвилини розмови і 

розділіть на 60, щоб отримати кількість годин розмови. Отже, 600 хвилин 

розмови / 60 = 10 годин обробки звернень. 

Далі, одна часова одиниця обробки вхідних звернень називається 

Ерлангом. 

Таким чином, інтенсивність трафіку звернень = 10 годин 

обслуговування = 10 Ерлангів. 

 

Оцінюється кількість необхідних ліній обслуговування (N) 

Тепер, потрібно оцінити кількість ліній обслуговування, необхідних для 

обробки зазначеної вище інтенсивності трафіку вхідних звернень. 

Ми розрахували, що в задачі – 10 Ерлангів. Це означає, що мінімальна 

кількість ліній обслуговування, яка знадобиться для масового обслуговування, 

становить 10. 
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Ця цифра з 10 ліній передбачає, що всі звернення приходять саме в той 

момент, коли попередній виклик завершився, і черги не існує. 

Отже, почнемо з додавання 1 до інтенсивності трафіку звернень. 

Прогноз №1: N = A + 1 = 10 + 1 = 11 ліній. 

Потім вводимо інтенсивність трафіку (A) і кількість агентів 

обслуговування (N) в формулу Erlang C, щоб розрахувати, наскільки 

ймовірним є очікування звернення, а потім визначається рівень 

обслуговування. 

Потім збільшуємо кількість агентів до тих пір, поки не буде досягнутий 

рівень обслуговування. 

Після всіх ітерацій обчислень отримуємо результат: 

• Загальна кількість необхідних ліній обслуговування - 20 

• Рівень сервісу - 88,8% 

• Імовірність того, що звернення потрапить в чергу - 17,4% 

• Середня час очікування в черзі - 7,8 секунди 

• % Звернень, опрацьованих відразу (без черги) - 82,6% 

Для практичного застосування, формула Erlang C представлена в 

недостатньо зручній формі. Тому підхід Ерланга також має табличне 

представлення. 

Підхід Ерланга передбачає, що в системі масового обслуговування є 

нескінчена кількість ліній обслуговування (наприклад, вхідних телефонних 

ліній), і звернення ніколи не отримує сигнал «зайнято», який би блокував їх 

надходження в чергу, і що звернення мають нескінченне терпіння до 

очікування, коли вони з'являються в системі обслуговування. Звичайно, жодне 

з цих припущень, як правило, не відповідає дійсності, і з'являються втрачені 

звернення, які навіть не дочекалися обслуговування. 
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Переваги підходу Ерланга: 

• Передбачається випадкове надходження звернень в часі, і вони 

надходять в чергу, якщо всі лінії обслуговування зараз зайняті, 

• Простий і швидкий у використанні і доступний у вигляді програмного 

забезпечення, 

• Часто є основою для розрахунків необхідної кількості ліній 

обслуговування практично в усіх програмах управління персоналом. 

Недоліки підходу Ерланга: 

• Передбачається, що немає не обслугованих 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. 

Erlang C і раніше переважав в програмному забезпеченні для керування 

персоналом. Він призначений для простих середовищ, таких як дзвінки з 

продажу, дзвінки щодо обслуговуванню клієнтів. 

Але модель Ерланга А. К. передбачає, що час обслуговування одного 

звернення має експоненційну щільність розподілу. А звернення, яке перебуває 

в черзі, чекає нескінченно довго, щоб бути обслугованим. Так само, звернення 

надходять рівномірно в часі. 

Ці припущення не мають місця в реальному житті і тому формула Erlang 

C є ідеалізованою. Кожна компанія, яка передбачає масове обслуговування 

звернень, по-своєму оригінальна. Таким чином, для кожної фірми при 

моделюванні процесу масового обслуговування актуально враховувати 

«індивідуальні» щільності розподілу часу обслуговування одного звернення і 

його очікування в черзі до відмови від обслуговування. 

Переваги комп'ютерного моделювання задачі масового обслуговування: 

• може бути враховано в математичній моделі і запрограмовано 

використання широкого спектру змінних, таких як переповнення 



 
 

92 

черги, і маршрутизація звернень на основі навичок обслуговуючих 

агентів (вчителів кількох предметів), 

• припущення можуть включати в себе втрачені звернення (ті, які не 

дочекались в черзі обслуговування) і сигнали зайнятості всіх ліній 

обслуговування. 

Недоліком комп'ютерного моделювання є значний час на налаштування 

та, власне, ресурсномістке використання. 

Також, в різних галузях, таких як банки, колл-центри, страховий бізнес, 

комп'ютерне моделювання часто застосовується для прогнозування, 

проектування, перевірки і планування. Зазвичай моделювання застосовується 

як автономна система прогнозування, без безпосередньої інтеграції в 

інформаційну інфраструктуру галузей економіки. 

З іншого боку, розвиток інформаційних технологій за останнє 

десятиліття дозволяє значно прискорити комп'ютерне моделювання. 

Доступність обчислювальних потужностей і зручність інтерфейсів взаємодії 

користувачів з комп'ютерними програмами вимагає набагато менше часу на 

налаштування і використання моделювання та його результатів. І, вирішуючи 

завдання планування освітніх процесів навіть у масштабах країни, з'являється 

можливість моделювати результат, запускаючи комп'ютерну програму знову і 

знову, щоб визначити потенційні наслідки (можливі розклади занять в 

школах). 

Комп'ютерне моделювання – набагато більш потужний інструмент для 

аналізу (моделювання) конкретних складних сценаріїв прогнозування 

навантаження і складання розкладу. 

Тому був розроблений інформаційно-аналітичний комплекс (далі – 

система Forecasting, або Альтернативне рішення), який детально розкритий в 

наступному підрозділі. 

 

 



 
 

93 

3.3 Альтернативне рішення задачі масового обслуговування 

 

Точність результатів рішення задачі масового обслуговування особливо 

важлива в тих установах, де є велике число ліній обслуговування (лише для 

складання розкладу штату на наступний тиждень необхідно мінімум 40 

людино-годин). Тим більше, якщо число ліній обслуговування залежить від 

часу. 

Тому виникає проблема формулювання адекватної математичної моделі 

і, як наслідок, оперування з щільностями розподілу імовірності (часу 

очікування вимоги, її обслуговування, очікування вимогою в черзі до 

обслуговування, або до відмови від обслуговування), які максимально 

враховують особливості обслуговування замовлень даної організації. 

Альтернативний підхід до формули Ерланга призначений для вирішення 

наступних завдань прогнозування: 

1. кількості не обслугованих звернень, 

2. середнього часу затримки абонентів в черзі, 

3. середньої «завантаженості» черги. 

На основі вирішення вище вказаних завдань, а також на базі детального 

аналізу отриманих результатів формуються відповіді на питання: як 

«розсадити» n агентів обслуговування на m робочих місць і чому дорівнюють 

n і m? Тобто результати системи Forecasting дають можливість прийняти 

рішення для досягнення такої принципово важливої мети, як, наприклад, 

наперед заданий відсоток обслугованих звернень. І, повертаючись до закладів 

освіти, ітеративно розраховуємо кількісний та якісний викладацький склад 

таким чином, щоби всі предмети у всіх класах були «покриті» викладачами, 

тобто відсоток обслугованих звернень має становити 100.  

Відмінності системи Forecasting від формули Erlang C полягають в 

методах вирішення задачі масового обслуговування і завданні початкових 

даних. Специфіка методу (системи Forecasting) полягає в тому, що значення 

показників, що розраховуються, обчислюються в результаті моделювання 
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роботи системи масового обслуговування із застосуванням ймовірносно-

статистичних методів. Початковими даними, такими як: 

1. щільність розподілу часу обслуговування одного звернення, 

2. щільність розподілу часу очікування зверненням в черзі до його 

відмови від обслуговування, 

3. «завантаженість» центру масового обслуговування – концентрація 

звернень в той чи інший момент часу, є накопичена і оброблена сервером 

центру масового обслуговування інформація про вхідні обслуговані і не 

обслуговані звернення. Значить, зазначені щільності розподілу можуть бути 

як завгодно складними (і навіть не мати аналітичного представлення), що 

сприяє отриманню максимально реалістичного результату моделювання. 

Далі, звернемося до комп'ютерного моделювання задачі масового 

обслуговування, яке дозволяє врахувати реальні розподіли ймовірностей. 

Під зверненням будемо розуміти об'єкт чи суб'єкт, який може 

обслуговуватися, потрапляти і знаходиться в черзі, і так само залишати її. 

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. При цьому, облік інформації про 

кожне звернення значно підвищує точність розрахунків. Тому, сформулюємо 

постановку і алгоритм вирішення задачі масового обслуговування з 

урахуванням емпіричних (у вигляді числового ряду, зібраного дослідним 

шляхом) щільності розподілу ймовірності часу очікування вимоги, її 

обслуговування, очікування звернення в черзі до обслуговування, до відмови 

від обслуговування. 

 

3.3.1. Математична постановка задачі 

 

Припустимо, що кількість ліній обслуговування змінюється в часі 

дискретно. Введемо правило, за яким визначається мінімальний час 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒, 
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протягом якого кількість ліній 𝑁 обслуговування в принципі не змінюється, 

тобто 𝑁 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 і 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒 є дискретою часу. Нехай будь-яка лінія 

обслуговування може починати і закінчувати обслуговування тільки в 

моменти часу 𝑡!" и 𝑡!# відповідно. 𝑖 = 0,1, . . . , 𝑀, где 𝑀 – кількість можливих 

змін. Тоді 

𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒:= 𝑚𝑖𝑛
!$"...&
'$"...&
(!,("$"..#
(!$("⇒!+'
(!+("⇒!$'

45𝑡!
(! − 𝑡!

("57 

Сформулюємо математичну постановку задачі масового обслуговування 

для проміжку часу [0, 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒]. 

Нехай існує 𝑁 ліній обслуговування. В деякі моменти часу 𝜏, де 𝜏 =

0,1, . . . , 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒, поступають звернення в чергу. Моменти часу 𝜏 підкоряються 

щільності розподілу ймовірності 𝑃𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝜏). Припускається, що в один і той 

же момент часу може надійти більше одного звернення. Якщо в момент 

надходження звернення хоч одна з ліній обслуговування вільна, то вимога 

миттєво починає обслуговуватися. Час обслуговування одного звернення 

підпорядковується щільності розподілу ймовірності 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒(𝜏), час 

очікування вимогою до відмови від обслуговування – 𝑊𝑎𝑖𝑡(𝜏). 

Метою вирішення 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. 

Внесемо певні уточнення. 

 

Час очікування вимогою. 

Завдання: визначити кількість звернень в кожен момент часу, від 0 до 

𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒, знаючи: 
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• кількість звернень, що надійшли (𝐴𝑙𝑙𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦), 

• проміжок часу, протягом якого надходять звернення (від 0 до 

𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒), 

• щільність розподілу ймовірності часу очікування звернення 

(𝑃𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝜏)). 

Випадкова величина 𝜏, час очікування звернення, має дискретну не 

нормовану щільність розподілу 𝑃𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(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,-./!01, що дорівнює 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝐶𝑢𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒), – кількість 

випадків експерименту зі значенням 𝐶𝑢𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒. Справедлива наступна рівність: 

∑ 𝑁𝑢𝑚𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦,-./!01233/!01
,-./!01:$" = 𝐴𝑙𝑙𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦. Покладемо 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒 = 6, 

𝐴𝑙𝑙𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦 = 53. На Рис. 10 наведемо приклад функцій 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝐶𝑢𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒) та 

𝑃𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝜏). 

 
Рис. 10 - Функції 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝐶𝑢𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒) та 𝑃𝐼𝑛𝐶𝑜𝑚𝑒(𝜏) 
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Таким чином, ми отримали кількість вимог, що надійшли в кожен 

момент часу 𝐶𝑢𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒, де 𝐶𝑢𝑟𝑇𝑖𝑚𝑒 = 0,1, . . . , 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒. 

 

Час обслуговування одного звернення. 

Завдання: визначити час обслуговування кожного нового звернення, 

знаючи ненормовану щільність розподілу ймовірності часу обслуговування 

одного звернення з дискретними аргументами і значеннями – 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒(𝜏), где 

𝜏 = 0,1, . . . , 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒. 

 

Час очікування одного звернення до відмови від обслуговування. 

Завдання: визначити час очікування кожним новим зверненням в черзі 

до відмови від обслуговування, знаючи не нормовану щільність розподілу 

ймовірності часу очікування одним зверненням до відмови від обслуговування 

з дискретними аргументами і значеннями – 𝑊𝑎𝑖𝑡(𝜏), где 𝜏 = 0,1, . . . , 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒. 

Значення реалізації випадкового процесу визначаються за допомогою 

функції 𝑃𝑟 𝑜 𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦, на вхід якої подається щільність розподілу ймовірності 

𝑝(𝑥) а результат – аргумент функції розподілу ймовірності 𝐹(𝑥). 𝐹(𝑥): =

∫ 𝑝(𝑦)𝑑𝑦5
67 , причому значення 𝐹(𝑥) розподіляється рівномірно ймовірно. 

 

3.3.2 Блок – схема моделювання 

 

Визначення: 𝐷𝑖𝑚𝐴𝑟:= 𝑀𝑎𝑥(𝐴𝑙𝑙𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦, 𝑁). 

Введемо оператори, областю визначення яких є масиви розмірністю 

𝐷𝑖𝑚𝐴𝑟 з простору масивів TypeArQueue, значеннями якого є натуральні числа. 

Визначення: оператор 𝐴𝑑𝑑𝑇𝑜𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒 діє на масив 𝐴𝑟 по правилу:  

Ar ∈ TypeArQueue
	 AddToQueue, Value	
U⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯WResult ∈ TypeArQueue. 𝐴𝑟 =

{𝑋" 𝑋# . . . 𝑋' 0 . . . 0 0} 

𝑅𝑒 𝑠 𝑢𝑙𝑡 = {𝑋" 𝑋# . . . 𝑋' 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 . . . 0 0}, де 𝑗 < 𝐷𝑖𝑚𝐴𝑟. 

Формальний запис: 𝑅𝑒 𝑠 𝑢𝑙𝑡: = 𝐴𝑑𝑑𝑇𝑜𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒(𝐴𝑟, 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒). 
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Визначення: оператор 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝐹𝑟𝑜𝑚𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒 діє на масив 𝐴𝑟 за правилом:  

 Ar ∈ TypeArQueue
	 ExtractFromQueue, i	
U⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯WResult ∈ TypeArQueue. 𝐴𝑟 =

{𝑋" 𝑋# . . . 𝑋!6# 𝑋! 𝑋!9# 𝑋!9: . . . 0} 

𝑅𝑒 𝑠 𝑢𝑙𝑡 = {𝑋" 𝑋# . . . 𝑋!6# 𝑋!9# 𝑋!9: . . . 0 0}, де 𝑖 + 2 ≤

𝐷𝑖𝑚𝐴𝑟. 

Формальний запис: 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: = 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝐹𝑟𝑜𝑚𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒(𝐴𝑟, 𝑖). 

Введемо визначення масивів, які використовуються при моделюванні 

процесу масового обслуговування. 

Визначення: 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ[𝑖] – апріорний час обслуговування 

звернення під номером i в черзі. 𝑖 = 0,1, . . . , 𝐷𝑖𝑚𝐴𝑟. 

Визначення: 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑠[1, 𝑖] – масив, кожен елемент якого показує, скільки 

часу залишилося обслуговувати звернення на i-й лінії обслуговування. 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑠[0, 𝑖] – 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑠[1, 𝑖] у попередній момент часу. 

Визначення: 𝑀𝑎𝑥𝑇𝑖𝑚𝑒[𝑖] – апріорний час очікування вимоги під 

номером i в черзі до відмови від обслуговування. 𝑖 = 0,1, . . . , 𝐷𝑖𝑚𝐴𝑟. 

Визначення: 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑊𝑎𝑖𝑡[𝑖] – щільність розподілу ймовірності часу 

очікування в черзі до обслуговування звернення, яке не встигне покинути 

останню. 𝑖 = 0,1, . . . , 𝐷𝑖𝑚𝐴𝑟. 

Визначення: 𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒[𝑖] – час, який i-е звернення вже провела в черзі. 𝑖 =

0,1, . . . , 𝐷𝑖𝑚𝐴𝑟. 

Визначення: 𝑄 – кількість «вільних» ліній обслуговування або звернень 

в черзі в даний момент часу. 

Визначення: 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟[𝑖] – щільність розподілу ймовірності кількості 

вільних ліній обслуговування або звернень в черзі. 𝑖 = −𝐷𝑖𝑚𝐴𝑟, . . . , 𝐷𝑖𝑚𝐴𝑟. 

На Рис. 11 представлена блок – схема створеного програмного продукту 

моделювання задачі масового обслуговування. 
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Рис. 11 – Блок – схема моделювання задачі масового обслуговування. 
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Багаторазово повторюючи моделювання і накопичуючи результати, 

отримаємо статистику функцій, які розраховуються. 

 

3.3.3 Аналіз результатів моделювання 

 

Базисною інформацією є число обслугованих звернень, щільніcть 

розподілу ймовірності 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑊𝑎𝑖𝑡[𝑖] та 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟[𝑖]. Із зазначених щільностей 

розподілу ймовірності можна визначити значення таких важливих параметрів, 

як: 

• ймовірність того, що нове звернення не буде обслуговано 

негайно – 𝑃(> 0), 

• середній час, який звернення знаходилося в черзі, навіть коли вона 

була порожня, за час від 0 до 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒 – 𝑇#, 

• середній час, який звернення знаходилося в черзі, коли остання була 

не порожня, за час від 0 до 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒 – 𝑇:, 

• середня кількість вільних ліній обслуговування або середня кількість 

звернень в черзі за час від 0 до 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒 – 𝑄#, 

• середня кількість вимог в черзі, коли вона була не порожня, за час від 

0 до 𝐴𝑙𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒 – 𝑄:. 

Зазначимо формули, за якими визначаються значення перерахованих 

величин. 

𝑃(> 0):= 1 − ;1 <3=<!>["]
∑ ;1 <3=<!>[!]#$%&'
$:)*

,  

𝑇#: =
∑ !⋅;1 <3=<!>[!]#$%&'
$:)*
∑ ;1 <3=<!>[!]#$%&'
$:)*

, 𝑇:: =
∑ !⋅;1 <3=<!>[!]#$%&'
$:)!
∑ ;1 <3=<!>[!]#$%&'
$:)!

, 

𝑄#: =
∑ !⋅CD1.<>E.[!]#$%&'
$:)+#$%&'
∑ CD1.<>E.[!]#$%&'
$:)+#$%&'

, 𝑄:: =
∑ !⋅CD1.<>E.[!]#$%&'
$:)!
∑ CD1.<>E.[!]#$%&'
$:)!

. 
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Переконаємося у 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. 12 з однаковим середнім значенням 39 сек. (крива 1 – єдина 

з можливих, з якою оперує Erlang C. Крива 2 відображає час обслуговування 

одного абонента згідно наявних даних), 

• абонент (звернення) чекає в черзі до відмови від обслуговування в 

середньому 22,5 секунди (дані реального Колл Центру). 

 

 
Рис. 12 – Щільності розподілу ймовірності часу обслуговування одного 

абонента: 1 – застосовується в моделі Erlang C, 2 – в моделі Альтернативного 

проєкту обчислень. 

 

У Таблиці 5 представлені основні показники роботи Кол-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 
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не відповідають дійсності. 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. 

 

Табл. 5 – Порівняльна таблиця даних Кол-Центру банку, результатів 

моделювання Альтернативним проєктом і формулою Erlang C. 

* – Альтернативний проєкт 
Джерело даних Всього 

вхідних 

дзвінків 

Обслугова

но 

звернень 

Кількість 

звернень, 

що  

покинули 

чергу 

Кількість 

ліній 

обслуговув

ання 

Час 

очікування в 

черзі до 

відмови від 

обслуг., сек 

Час 

очікування в 

черзі до 

обслугю, сек 

Середній 

час 

обслуговув

ання, сек 

11 листопада 2002 року, 9:00 – 10:00 

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 

12 грудня 2002 року, 9:00 – 10:00 

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 

08 січня 2003 року, 9:00 – 10:00 

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 

 

Як видно з таблиці, кількість обслужених абонентів (параметр 

принципового значення для Кол-Центрів), отримана в результаті 

моделювання, відрізняється від експериментального менш ніж на 0,3%! 

Важливість обліку звернень, які не дочекалися обслуговування, 

очевидна, так як відсоток обслужених клієнтів можна спрогнозувати лише в 

такій постановці задані (Erlang C «передбачає», що обслужені всі звернення, 

оскільки бажають чекати зв'язку з агентом обслуговування в черзі нескінченно 

довго). На Рис. 13 проілюстрована залежність, отримана Альтернативним 
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проєктом, відносної кількості обслугованих абонентів від кількості операторів 

в мережі при різному числі вхідних дзвінків за одну годину: 300, 400, 500 і 600 

штук. Вхідні дані взято з Колл Центру банку. 

 

 
Рис. 13 – Залежність відсотка обслужених абонентів від кількості 

операторів в мережі при різному числі вхідних дзвінків: 300, 400, 500 і 600 

штук за 1 годину. 

 

Схема проекту Управління лінією обслуговування представлена на 

Рис. 14. 
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Рис. 14 – Схема проєкту Управління лінією обслуговування. 
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3.3.4. Прогнозування часу очікування нового звернення до його 

обслуговування 

 

У більшості Колл Центрів нове звернення, що не обслуговується 

негайно, отримує інформацію про прогнозований час очікування в черзі. Але 

цей час майже ніколи не збігається з фактичним, а іноді відрізняється від нього 

в 8 – 10 разів, з чим не завжди приємно миритися клієнтам (тим більше 

потенційним)!  

У Альтернативному проєкті прогнозований час виходить як результат 

моделювання роботи Кол-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). 

Схема проєкту Прогнозування часу очікування нового звернення до 

його обслуговування представлена на Рис. 15. 
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Рис. 15 – Схема проєкту Прогнозування часу очікування зверненням, яке 

щойно поступило в чергу, до його обслуговування. 
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Позитивними сторонами Альтернативного проєкту в порівнянні з 

підходом Ерланга А. К. є врахована інформація про кожне з обслугованих і не 

обслугованих звернень і можливість передбачити відсоток звернень, що 

відмовилися від обслуговування, що раніше не було можливим. Це стало 

можливо завдяки реалізації розроблених складних імовірнісних алгоритмів на 

базі сучасних обчислювальних потужностей. 

Важливість обліку звернень, які не дочекалися обслуговування, 

очевидна, так як відсоток обслугованих звернень можна спрогнозувати лише 

в такій постановці задачі (Erlang C «передбачає», що обслужені всі абоненти, 

оскільки бажають чекати зв'язку з оператором в черзі нескінченно довго). 

Таким чином, система Forecasting прогнозує відсоток обслугованих звернень 

абсолютно точно. 

Таким чином, система Forecasting прогнозує оптимальний розподіл 

кількості ліній обслуговування в часі на підставі наперед заданого критерію, 

наприклад: 

1. протягом будь-якої години доби система масового обслуговування має 

обслужити не менше 90% звернень, 

2. імовірність того, що звернення потрапить в чергу, не повинна 

перевищувати 10%, 

3. середня кількість звернень в черзі не повинна перевищувати одиницю, 

4. середній час очікування зверненням в черзі не повинен перевищувати 

30 сек. 

Наступне завдання перед керівництвом центру масового обслуговування 

полягає в складанні розкладу для агентів обслуговування. При цьому 

результуючий розклад повинен: 

• найкращим чином задовольнити потреби центру масового 

обслуговування (тобто результуючий розподіл людино-годин в часі буде 

мінімально відрізнятися від розподілу, отриманого з системи 

Forecasting), 
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• врахувати побажання агентів обслуговування (викладачів) щодо 

робочих змін. 

Для закладів освіти дійсний наступний принцип: «Сьогодні врахувати 

побажання викладачів – завтра мінімізувати плинність кадрів».  

Таким чином, розроблено автоматизовану систему складання розкладу 

(далі – система Scheduling), призначену для вирішення наступних завдань:  

• облік будь-якої кількості викладачів, 

• облік штатної кількості годин для кожного викладача, 

• завдання різних пріоритетів викладачів для складання розкладу, 

• зміна кількості і параметрів робочих змін, 

• завдання максимальної кількості змін для кожного викладача на 

заданий проміжок часу, 

• завдання мінімальної і максимальної кількості годин для кожного 

викладача, які він відпрацює протягом заданого проміжку часу, 

• завдання обмеження на кількість робочих змін протягом проміжку 

часу, 

• завдання необхідного розподілу кількості викладачів в часі (дані 

імпортуються з системи Forecasting), 

• виконання обміну змінами між двома операторами, 

• складання розкладу, з огляду на індивідуальні побажання викладачів. 

Розклад складається в ході послідовної реалізації двох алгоритмів: 

1) підбір робочих змін, які в сумі найкращим чином покривають 

потреби системи масового обслуговування (наприклад, обслужити не менше 

90% вхідних звернень), 

2) розподіл змін між викладачами. При реалізації даного алгоритму 

враховується ряд параметрів, властивих кожному викладачу: побажання за 

розкладом, вихідні, відпустки, недоробка або переробка, робота на ставку або 

на півставки, і т. д. 
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Розглянемо на прикладі, як співвідносяться прогнозоване (дані з системи 

Forecasting) і фактичне (дані з системи Scheduling) розподілу, а також звернемо 

увагу на відсоток обслужених звернень. 

На Рис. 16 зображено розподіл необхідної кількості агентів для 

обслуговування не менше 90% звернень (дані з системи Forecasting) і кількості 

агентів обслуговування, що фактично працювали в даний час. 

Як видно з Рисунку 16, розподіли 1 і 2 практично збігаються, що 

свідчить про адекватність обраної моделі. 

 

 
Рис. 16 – Розподіл кількості операторів в часі і відсоток обслугованих 

звернень (дані реального кол-центру): 1 – прогнозований розподіл (дані з 

системи Forecasting), 2 – фактичний розподіл (дані з системи Scheduling), 3 – 

відсоток обслугованих звернень. 

 

Таким чином, були розроблені математична модель, алгоритм і 

програмний продукт для вирішення задачі масового обслуговування. 

Вхідними даними є емпіричні щільності розподілу ймовірності часу 



 
 

110 

очікування звернення, його обслуговування, очікування звернення в черзі до 

обслуговування, та до відмови від обслуговування. 

Розроблений програмний продукт застосовується для планування 

оптимального розкладу штату організацій і впроваджується в навчальних 

закладах, транспортні установи, кур'єрські служби і всюди, де має місце задача 

масового обслуговування. 

Далі, перейдемо до задачі складання розкладу, на основі розподілу 

навантаження звернень в часі, для кожної школи окремо. 

 

 

3.4 Складання розкладу робочих змін 

 

Проблема планування персоналу – це найважливіша проблема в таких 

індустріях, як контакт-центри, заклади освіти, та інші. В цьому підрозділі 

описано систему планування персоналу, Scheduling_WFM. Scheduling_WFM – 

система на основі вихідних умов, яка використовує методи штучного 

інтелекту для створення графіків, що задовольняють та оптимізують широкий 

спектр обмежень та показників якості обслуговування. Scheduling_WFM було 

успішно розгорнуто у трьох освітніх закладах, що мають значні вимірні 

переваги показників роботи, деякі з яких задокументовані у дослідженнях, що 

містяться у цій роботі. 

Складання розкладу персоналу є класичною проблемою, пов'язаною з 

дослідженнями операцій: враховуючи набір працівників (кваліфікація, 

доступність у часі), призначити їм розклад таким чином, щоб вони працювали, 

коли вони найнеобхідніші, забезпечуючи збереження певних обмежень 

(наприклад, працівники повинні працювати не більше 40 годин на тиждень і 

між робочими змінами має бути не менше 12 годин перерви). 

Хоча планування персоналу вже давно є важливою проблемою 

дослідження операцій, останнім часом планування стало важливою складовою 

нового класу програм бізнес-програмного забезпечення, відомих як програмне 
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забезпечення для управління робочою силою (workforce management). Потреба 

в ефективних системах управління робочою силою зумовлена, головним 

чином, швидким зростанням індустрії контактних центрів / клієнтів 

контактного центру і взагалі систем масового обслуговування звернень, де 

ефективне використання людських ресурсів має вирішальне, стратегічне 

значення. Традиційно в цій галузі планування персоналу проводиться за 

допомогою спеціальних методів та методів дослідження операцій. 

В даному підрозділі описано Scheduling_WFM, розроблену систему 

планування персоналу, яку зараз використовують у навчальних закладах. 

Спочатку проаналізовано проблему планування персоналу для системи 

масового обслуговування. Потім – розробку та реалізацію Scheduling_WFM. 

Далі – приклади успішного розгортання програми. 

 

3.4.1 Складання розкладу персоналу  

 

При обробці звернень до системи масового обслуговування, вони 

спочатку класифікуються у централізованому розподілювачі по навичкам 

викладачів, територіальному (географчному) принципу. Мережеві освітні 

заклади часто є географічно розподіленими. Однією з проблем у сучасному 

плануванні звернень є створення узгодженого розкладу, що використовує 

ресурси з розподілених систем планування розкладу. 

Повертаючись до прикладу з контакт-центрами, якщо всі агенти 

обслуговування, які можуть працювати з викликом, зайняті, то дзвінок клієнта 

чекає в черзі, поки агент не стане доступним. Звичайно, тривалі очікування 

призводять до розчарування, незадоволених клієнтів, і тому важливо, щоб у 

кол-центрах працював професійний персонал, щоб звернення клієнтів були 

прийнятими. У той же час, підприємства хочуть уникнути 

перенавантажування (мати непрацюючих агентів, коли приходить мало 

дзвінків клієнтів), щоб мінімізувати витрати на функціонування кол-центру та 

максимізувати загальну прибутковість бізнесу. При плануванні розкладу 
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викладачів у закладах освіти маємо логічне обмеження – черга очікування 

учнів має довжину “0”, і завантаження викладачів (у людино-годинах) має 

відповідати штатному розкладу освітнього закладу. 

Планування діяльності освітніх закладів – це централізовані 

обслуговування звернень (запитів щодо викладання навчальних предметів). 

Також існує велика галузь мережевих освітніх закладів. Підприємства 

регулярно передають частину своїх навчальних предметів для викладання 

сторонніми викладачами за контрактом, які зобов'язані дотримуватися 

встановленого рівня обслуговування (викладання з дотриманням 

встановлених метрик щодо рівня викладання та часу). Зокрема, повертаючись 

до прикладу контакт-центрів, наприклад, аутсорсинговий (зовнішній) контакт-

центр “X” погоджується обробляти запити (звернення) замовника Y, і обіцяє, 

що 80% вхідних дзвінків оброблятимуться протягом 20 секунд. 

Ефективне планування персоналу є особливо важливим для цих 

аутсорсингових центрів, щоб вони могли надавати договірні рівні 

обслуговування. В системі планування розкладу мережевих закладів освіти, 

аналогічно з контакт-центрами, враховується рівень знань викладача, 

географія проживання і обмеження по часу проведення занять. 

Зауважимо, що проникнення на ринок програмного забезпечення для 

складання та управління розкладом все ще дуже низьке, частково тому, що 

сучасні системи управління робочою силою з усіма можливостями та 

простотою використання, необхідними для управління освітніми закладами, є 

відносно новими. 

Проблема планування розкладу є складною та комплексною. 

Задоволення навчального профілю закладу, що передбачає прогнозування 

навантаження на викладачів згідно їх компетенції, сама по собі є складною 

проблемою комбінаторної оптимізації, особливо враховуючи, що прогнози є 

ймовірнісними. При цьому, повинен бути створений графік на семестр, з 

погодинною деталізацією. Як правило, в мережевих закладах освіти є сотні 

викладачів, яким потрібно скласти розклад. Крім службових цілей, повинні 
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бути дотримані чисельно жорсткі та м'які обмеження, що відображають робочі 

обмеження навчального закладу, місцеві правила праці та права працівників. 

Більш того, із сучасним впровадженням курсів різної довжини у 

годинах, така задача лише актуалізується, бо розклад перестає бути однаковим 

і потижневому вимірі, і з’являється додаткова нетривіальна задача «зведення» 

годин для спільного обліку та кількісного контролю. 

Окрім того, щоб вказати час початку та тривалість робочої зміни, 

потрібно також запланувати всі дії, окрім безпосереднього викладання, такі як 

технологічні перерви. 

 

3.4.2 Система Scheduling_WFM 

 

Далі опишемо програму Scheduling_WFM. Після короткого обговорення 

загальної архітектури системи буде представлено основні компоненти, 

алгоритмічний та AI аспекти системи. 

 

Архітектура системи 

З точки зору архітектури побудови, Scheduling_WFM 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). 

Програмне забезпечення управління робочою силою для навчальних 

закладів включає набагато більше додаткових функціональних можливостей, 

таких як моніторинг дотримання вчителями складеного розкладу відповідно 

до опублікованого графіку та широкий інструментарій звітності. 

Зосередимось на функціональності планування графіку. 

Поточна версія Scheduling_WFM в основному реалізована на C++. Це 

традиційна клієнт-сервер система, яка складається з резервної бази даних 



 
 

114 

(реляційна база даних Microsoft SQL Server або Oracle), що працює на сервері, 

і клієнта, що складається з компонентів бізнес-логіки (включаючи двигун 

планування) та компонентів GUI. Проте остання Scheduling_WFM Enterprise 

базується на більш сучасній багаторівневій веб-орієнтованій архітектурі 

(реляційна база даних, сервер додатків .Net, що працює з логікою бізнесу та 

іншими сервісами середнього рівня, та "тонкий" мережевий клієнт GUI – веб-

браузер. 

Використання Scheduling_WFM для планування графіку роботи 

викладачів зазвичай передбачає наступний робочий процес. По-перше, модель 

навчального закладу вводиться і зберігається у реляційній базі даних. 

Основними елементами моделі є характеристики контактного центру, агенти 

(ресурси) та експлуатаційні обмеження. Потім правила/обмеження, що 

застосовуються до викладачів (наприклад, скільки годин на тиждень вони 

мають відпрацювати, в які дні вони доступні, у який час вони вважають за 

краще працювати, тощо), вводяться та пов'язуються. Зазвичай ця частина 

сценарію планування є відносно статичною з тижня на тиждень.  

Унікальність системи Scheduling_WFM 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. Графік 

розміщується та розповсюджується викладачам. Кожен з основних етапів та 

компонентів описаний нижче. 

На кроці прогнозування менеджер закладу прогнозує навантаження на 

викладачів у людино-годинах (методи прогнозування викладені в попередніх 

підрозділах). 

Далі, враховуються навички викладачів, навантаження по предметам у 

кількості людино-годин, і, по своїй суті, отримаємо задачу маршрутизації 

звернень у системі масового обслуговування. Підзадача, яку вирішує система 

Scheduling_WFM: чи достатньо людських ресурсів для створення графіку 
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роботи, чи у штаті достатньо вчителів? Розрахувати рівень обслуговування 

можна, моделюючи графік та алгоритм маршрутизації звернень. Саме задачу 

з обмеженням, що навантаження на викладачів (виходячи із штатного 

розкладу) має співпадати із запитом щодо кількості предметів і вирішує 

Scheduling_WFM. 

Основні обмеження в Scheduling_WFM задають такі параметри, як 

тривалість та можливі моменти початку зміни, тривалість та відведений час 

роботи поза викладанням (робота з обліковими журналами, автоматизованими 

системами обліку завдань, тощо). Наприклад, ми можемо вказати, що 6-

годинна робоча зміна триває 6 годин, починається між 9:00 та 13:00.  

Крім того, ми можемо вказати, що певний клас змін (наприклад, 

тривалістю від 6 до 8 годин) включає обідню перерву, 1-годину роботи поза 

викладанням, яка починається через 3-4 години після початку зміни. 

Scheduling_WFM також дозволяє задавати викладачам зміни різної тривалості 

протягом тижня. Це особливо актуально для мережевих закладів освіти, якщо 

викладачу необхідно у різні дні працювати у різних локаціях. Можливі і більш 

складні обмеження, наприклад, якщо робоча зміна закінчується після певної 

години, для прикладу, після двадцятої, то наступний день повинен бути 

вихідним. Такі обмеження накладаються трудовим законодавством країни, де 

застосовується Scheduling_WFM. 

Адміністратор системи Scheduling_WFM також може вказати 

обмеження на кількість різних класів змін. Наприклад, певний викладач 

повинен працювати більше 80 годин протягом двох тижнів. Або, викладач не 

може працювати більше 5 днів поспіль. 

Більшість обмежень стосується лише одного викладача. Однак є 

обмеження, які можуть накладатися на певну групу викладачів. 

Викладачі можуть висловити свої побажання щодо власних графіків, і 

вони розглядаються як обмеження Scheduling_WFM. Побажання щодо графіку 

змін ранжуються. Наприклад, викладач вважає за краще починати між 8-9 

ранку по понеділках, але якщо це неможливо, починати між 9-10 ранку, і 
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висловлює побажання не встановлювати вечірні зміни. Викладачі також 

можуть вказати переваги щодо набору змін, які вони працюють. Наприклад, 

побажання викладача може бути задано наступним чином: "я б швидше 

працював у денні зміни з понеділка по п’ятницю, ніж у вечірні зміни" 

(налаштування вводяться або за допомогою клієнта GUI-інтерфейсу 

менеджера Scheduling_WFM, або це задають самі викладачі, з використанням 

веб-інтерфейсу системи). 

Найбільш часто використовувані правила задаються за допомогою 

різних елементів графічного інтерфейсу. 

Система обмежень у програмі Scheduling_WFM є дуже виразною і може 

виражати майже всі обмеження, потрібні зараз на ринку. 

 

Алгоритм планування 

Після того, як обмеження щодо роботи навчального закладу та 

викладачів будуть задані, процес генерації та оптимізації розкладу може 

розпочатися. 

Основна мета алгоритму планування розкладу Scheduling_WFM – дати 

можливість користувачам швидко генерувати задовільні графіки з 

мінімальними додатковими зусиллями. Тому алгоритм планування повинен 

бути надзвичайно надійним «чорним ящиком» з прийнятною продуктивністю. 

Єдиним параметром, налаштованим користувачем, який впливає на 

поведінку алгоритму планування, є комутатор, який визначає, чи 

припиняється алгоритм після задоволення внутрішнього критерію 

припинення, або продовжує пошук кращих рішень, поки користувач явно не 

зупинить процес ("Нормальний" режим планування розкладу vs Режим 

«Розклад до переривання»). 

Внутрішня проблема планування формулюється як гібридна проблема 

задоволення обмежень / глобальної оптимізації. Існує глобальна цільова 

функція, яка є пріоритетним вектором підрахунку термінів. Для кожного класу 

обмежень (“жорсткі” та “м’які”) існує відповідний критерій оцінки, який 



 
 

117 

представляє ступінь порушення цього класу обмежень. Умови оцінки, що 

відповідають "жорстким" обмеженням, мають вищий пріоритет, ніж "м'які" 

обмеження та умови, що відповідають цілям обслуговування. 

Алгоритм планування Scheduling_WFM – це гібридний алгоритм, що 

поєднує елементи зі стандартного ітеративного підходу та евристичних 

алгоритмів глобальної оптимізації. 

Найпростішим алгоритмом планування буде наступний: взяти на вхід 

всі часові проміжки, коли можуть працювати викладачі, і запустити алгоритм 

пошуку оптимального рішення, поки не будуть виконані задані критерій 

припинення (перебірна оптимізація). 

Алгоритм Scheduling_WFM – це ітеративна процедура, яка 

неодноразово вибирає деякий набір змінних і покроково оптимізує розклад, 

поки всі “жорсткі” та "м'які" обмеження і умови будуть виконані. 

Час, необхідний алгоритму планування для створення графіка, багато в 

чому залежить від викладацького штату, кількості та типів компетенцій 

викладачів (один викладач може володіти декількома предметами, або 

викладати у декількох локаціях).  

На додаток до описаної вище стандартної проблеми планування, існує 

ряд пов'язаних з ними проблем планування, які вирішуються програмою 

Scheduling_WFM. Деякі з них ми опишемо нижче. 

 

Планування подій 

На додаток до графіків планування роботи викладачів, Scheduling_WFM 

також планує різні події, в яких бере участь один або кілька педагогів. 

Прикладами заходів є: тренінги та групові збори. Традиційні системи ручного 

планування зустрічей, такі як Microsoft Outlook, розраховують на те, що 

користувач знайде час, коли всі відвідувачі будуть доступні. Більш 

вдосконалені системи автоматично планують зустрічі та повідомляють 

запрошених, але враховують лише наявність та уподобання присутніх. Однак 

у навчальних закладах планувати подію неможливо лише на основі 
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доступності або індивідуальних переваг викладачів, оскільки це може мати 

прямий, негативний вплив на цілі навчального закладу. 

Під час планування подій після завершення складання розкладу агентів, 

Scheduling_WFM враховує вплив на цілі навчального закладу. Іншими 

словами, Scheduling_WFM планує подію в той час, коли всі учасники 

(викладач, і організатор події) доступні, і коли викладачі не задіяні в процесі 

викладання. 

 

Багатотижневі обмеження та графік. 

В даний час Scheduling_WFM планує розклад на будь-яку кількість 

тижнів. При цьому, за замовчанням – на семестр. Це тому, що семестр є 

природною одиницею часу, а семестрове планування – це стандартна практика 

навчальних закладів. Більшість навчальних закладів створюють та публікують 

графіки на семестр, незалежно від того, чи використовують вони програмне 

забезпечення для управління робочою силою. 

Алгоритм планування Scheduling_WFM обробляє також складні 

багатотижневі обмеження. 

Успішне планування та складання розкладу означає набрати потрібних 

людей, які виконають роботу в потрібний час. Коли планування зроблено 

правильно, робочі місця заповнюються, співробітники задоволені, а 

організація економить гроші на цьому процесі. 

Багато організацій борються із витратами на понаднормові роботи. 

Далі розглядаються чотири загальні сценарії планування, які можна 

автоматизувати за допомогою розширення планувальника Scheduling_WFM: 

• заповнення непопулярних змін (непопулярного часу пар), 

• кадровий склад під час відпусток (врегулювання накладок), 

• незаплановані пропуски та переноси, 

• зміни у розкладі та заміни. 
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Заповнення непопулярних змін. 

Непопулярні зміни – це такі робочі зміни, які переважна більшість 

викладачів не бажають бачити у своєму розкладі. Навчальні заклади, які 

працюють у вечірній час, або у вихідні дні, мають три чи чотири зміни на день, 

тому зміна з 12 дня до 8 вечора може бути непопулярною. 

Змусити працівників зайняти непопулярні зміни може бути складним 

завданням. Навчальні заклади, які працюють у вечірній час, включаючи 

вихідні, роблять це, оскільки це важливо для місії організації. Однак вони 

стикаються з проблемою, як заповнити ці зміни і, при цьому, утримувати 

найкращий викладацький склад. 

Одним зі способів залучення та утримання кваліфікованих працівників 

є надання їм можливості керувати своїм робочим часом та вибирати переваги 

щодо зміни. Наприклад, працівник може вважати, що денна зміна має перевагу 

над вечірньою, або певна категорія робочих місць може бути легшою для 

сімейного розкладу цього працівника. 

Іншим фактором планування, який може вплинути на узгодження 

графіків з уподобаннями працівників, є колективний договір. Колективні 

договори часто визначають, хто працює в цих непопулярних змінах, тому 

планувальник Scheduling_WFM може не призначати зміни відповідно до 

уподобань. Велике завдання полягає у правильному виконанні контракту та 

уникненні штрафів та штрафних санкцій. 

 

Автоматизація непопулярного сценарію зсуву 

Автоматизована система на зразок розширеного планувальника 

Scheduling_WFM може бути налаштована таким чином, щоб налаштування, 

колективні угоди та розподіл непопулярних змін були оптимізовані, щоб 

добросовісно ставитись до працівників, скорочуючи невдоволення вчителів 

незручними змінами. 

Також наведемо правило 9/80, коли працівник працює по дев'ять годин 

п’ять днів (протягом одного тижня), а потім дев'ять годин на день протягом 
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чотирьох днів (на наступному тижні), знімаючи кожну другу п’ятницю. Такі 

методи організації праці допомагають навчальним закладам забезпечити 

охоплення змін вдень та ввечері. Це також надає працівникам більше вільного 

часу, одночасно збільшуючи продуктивність для організації. 

Управління кількома колективами викладачів в різних локаціях або 

відділах, з різними датами початку зміни протягом тижня, може бути 

непростим завданням. Навчальні заклади також повинні керувати робочими 

процесами, які безпосередньо не є викладанням, але знаходяться в межах 

робочого дня та часу. 

Наприклад, навчальний заклад може призначити, що її співробітники 

мають щорічні медичні іспити або з пожежної безпеки, відвідують тренінги 

або семінари тощо. 

Коли викладачам необхідна сертифікація, щоб отримати право на 

роботу, важливо, щоб навчальний заклад мав змогу планувати час цих 

працівників на такі заходи, навіть якщо вони не є частиною їх звичайної 

роботи.  

 

Штатний розклад та планування відпусток. 

Відпустки чудові, але не тоді, коли всі викладачі бажають взяти її 

одночасно. Коли організація має обмежену кількість робочої сили та 

максимальний обсяг роботи, вона повинна забезпечити, щоб необхідний 

чисельно-якісний склад персоналу був у наявності постійно. 

Організації по-різному обробляють розподіл відпусток. Вони можуть 

мати процедуру торгів, процес «першої подачі» або процес «торгів». Важливо, 

щоб дотримувалися правила роботи та угоди про колективні переговори, а 

відпустки розподілялися справедливо. 

 

Автоматизація сценарію популярних відпусток. 

Уявімо ситуацію, коли організація управляє розподілом популярних 

проміжків часу відпусток (наприклад, у другій половина липня), пропонуючи 
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кілька раундів торгів за допомогою веб-браузера. Ця модель 

самообслуговування дозволяє працівникам брати участь протягом певного 

періоду часу і зменшує витрати на обробку запитів на відпустку. 

Процес виглядатиме наступним чином: 

• на початку кожного року організація виділяє блоки відпусток, 

• перший раунд вибору сортується за вислугою років (організація 

також може враховувати ефективність та прихильність), і працівникам 

дозволяється обирати бажані строки, скажімо, на третину вибору, 

• після вибору першого раунду відкривається другий раунд, без 

обмежень щодо бажаних виборів, 

• нарешті, третій раунд відкривається за принципом "хто перший, той 

встиг". 

Це приклад правил і процесів, які можуть бути автоматизовані за 

допомогою розширення планувальника Scheduling_WFM. Це гарантує, що 

навчальний заклад винагороджує працівників за стаж роботи, а також 

стимулює співробітників залишатися в одній організації та до кар’єрного 

росту. Результат – навчальний заклад залишається конкурентоспроможним та 

утримує викладачів. 

 

Управління лікарняними 

Незалежно від галузі, у більшості компаній виникають проблеми із тим, 

що співробітники телефонують роботодавцю, сповіщають про своє 

захворювання і не виходять на зміну, або просто не з’являються на роботу. 

Можливо, працівник звільняється, не повідомляючи про це за два тижні, і 

просто вирішує не приходити наступного дня, або працівник дійсно захворів і 

не може прийти на роботу. 

Хоча організації не можуть зупинити несподівані пропуски робочих 

змін (не вихід на роботу), вони можуть підготуватися до процесів, 

розроблених для швидкого пошуку кваліфікованої заміни. І навпаки, перевага 

використання Scheduling_WFM – це задоволення потреб працівників, оскільки 
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викладачі часто вимагають додаткових змін, щоб вони могли заробляти 

додаткові гроші. 

Організації можуть враховувати додаткові запити на зміну, намагаючись 

визначити, хто повинен заповнити вакантні зміни, часто вони спочатку 

звертаються до списку працівників, які виявили зацікавленість у роботі 

додаткових змін, перш ніж почати звертатись до інших працівників. 

Процес починається, коли хтось з викладачів сповіщає адміністратора 

про хворобу. Перше, що повинна зробити організація – це усунути працівника 

з розкладу, тому керівник відділення навчального закладу (або мережі 

закладів) знатиме, що даний працівник в найближчі дні не з’явиться на роботі. 

Далі повинен бути складений список кваліфікованих кадрів, які можуть згідно 

свого розкладу занять, виконати заміну. 

 

Сценарій автоматичних замін у розкладі, коли викладач захворів. 

Організація, що автоматизує процес заміни змінами, сортує працівників 

з відповідною кваліфікацію від найбільшого значення овертайму (кількість 

відпрацьованих годин протягом звітного періоду часу) до найменшого, щоб 

мінімізувати витрати на овертайм. Однак договори можуть також враховувати, 

як часто можна допускати викладачів до роботи. 

Наприклад, договором може бути передбачено, що викладача можна 

допускати до роботи два рази за три дні, тому планувальник і система 

автоматизації планування повинні забезпечити, щоб це правило 

застосовувалося лише один раз за відповідний проміжок часу. 

Розширення Scheduling_WFM також забезпечує журналювання всіх дій. 

Дії системи і працівників реєструються, і у випадку, якщо викладач оскаржує 

будь-яке рішення або дію щодо розкладу, організація матиме повний облік 

обставин. 

Процес автоматизованих замін виглядає так: 

• фіксація часу, коли викладач відсутній по причині хвороби,  

• створення списку можливих замін, 
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• сортування списку викладачів на заміну за правилами, включаючи 

додаткові запити на бажаний час роботи, овертайми, стаж тощо, 

• перебір викладачів зі списку, поки не знайдеться заміна, 

• заміна зміни у графіку та автоматизоване повідомлення викладачів та 

відповідального за розклад менеджера, 

• фіксація всіх транзакцій у журналі подій. 

 

Керування замінами змін за принципом самообслуговування. 

Заміна змін (пар, занять) між викладачами стає все більш популярною. 

Заклади, які надають викладачам більший контроль за своїм розкладом і 

дозволяють їм активно управляти, витрачають менше коштів на понаднормові 

витрати. 

Без автоматизації, працівники керують заміною змінами між собою за 

допомогою ручного процесу. Викладачі повинні зустрітися з колегою, зайти 

до відділу кадрів, заповнити форми та чекати відповіді. Примітки, залишені на 

паперовому носії, можуть загубитися, і інформація щодо змін може бути 

неточною. Це неефективний процес, який призводить до збитків компанії і до 

втрати продуктивності. Навчальні заклади, особливо мережеві, можуть 

підвищити продуктивність праці, просто надавши працівникам інструменти 

для управління змінними. 

Спосіб, що впроваджений у системі Scheduling_WFM – через інтерфейс 

самообслуговування, в якому викладачі подають запит на обмін змінами з 

іншим працівником. Організації можуть автоматизувати процес затвердження 

за допомогою технології робочого процесу, заданого адміністратором системи 

один раз, при розгортанні системи. Правила ведення бізнесу щодо таких 

факторів, як понаднормовий робочий день, вимоги щодо кваліфікації та 

максимальна тривалість робочого дня, можна застосовувати за допомогою 

веб-системи. 

 



 
 

124 

Отримання інформації про роботу навчального закладу та інші 

звіти. 

Після того, як графік буде сформований та затверджений, менеджери, 

планувальники, контролери та інші відповідальні працівники закладу 

потребують доступ до інформації щодо розкладу, тому звітність стає дуже 

важливим елементом. Більшість рішень для планування розкладу мають 

консолідовані звіти, які передають 90% інформації, але решта 10% цих 

інформаційних потреб неможливо передбачити. Таким чином, можливість 

створювати спеціальні звіти є обов'язковою. 

Автоматизоване рішення Scheduling_WFM має надійний та простий у 

використанні інструмент звітності, а саме – конструктор звітів. Інструмент 

також дотримується протоколів безпеки, тому користувач системи має доступ 

лише до тієї інформації, яку він повинен бачити. 

Нарешті, дотримання багатьох державних норм та трудових угод 

впливає на вимоги до звітності. 

 

 

3.5. Прототип системи складання розкладу на основі 

Scheduling_WFM 

 

Як ми вже згадували раніше, планування є вирішальним та складним 

завданням у багатьох сферах. Що стосується шкіл та університетів, то розклад 

занять є одним із важливих документів, який спрямовує весь навчальний 

процес. Ми маємо такі вхідні дані: 

• вимоги – навантаження кожного викладача (або професора), скільки 

годин якого виду занять він / вона повинен проводити на тиждень, 

• побажання – яким дням і періоду часу віддають перевагу працівники, 

чи взагалі неможливі для них через інший вид бізнесу чи діяльності, 

• сайти (локації) – класи різних типів для кожного класу, 
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• обмеження – які заняття можуть бути послідовними, які слід проходити 

першими, наступними та останніми, верхня межа занять на день, межа лекцій 

на день. 

Крім того, у випадку шкільного або університетського розкладу слід 

враховувати необхідну додаткову вимогу щодо взаємозамінності (або певної 

гнучкості у сенсі управління змінами). Ми маємо на увазі, що за запитом 

можна вносити зміни без додаткових накладних витрат для менеджера 

планування (наприклад, знайти іншого викладача або професора для 

конкретного класу або перенести якийсь клас в інший день тижня та час – на 

разовій чи постійній основі). 

Отже, ми розробили планувальник розкладу, який відповідає всім 

вищезазначеним вимогам. Цю функціональність зрідка можна зустріти у 

системах, спрямованих на підтримку навчального процесу, а саме у системі 

управління вмістом [3, 4, 24, 44, 79].  

У більшості випадків це виходило за межі фокусу цих систем, оскільки 

такий тип систем більше стосується он-лайн (а не офлайн-навчання в класі). 

Навіть коли ця функція існує, вона представлена здебільшого як лише 

календар (для гнучкого планування вручну) або як окремий продукт. Це 

вимагає значних зусиль щодо інтеграції для наступного регулярного 

використання.  

Ручне регулювання та налаштування розкладу – це трудомісткий 

процес, оскільки важко взяти до уваги всі обмеження одночасно. Якщо процес 

не автоматизований, він вимагає великої уваги та ітерацій, щоб відповідати 

всім викладеним вище потребам. 

Наша автоматизація планування вирішує відразу чотири підзадачі: 

• складання розкладу, 

• управління змінами (з певними додатковими зусиллями), 

• точний облік робочого часу персоналу, 

• звітування про фактичні витрати часу, включаючи змінені та замінені 

заняття та інші випадки, які були зафіксовані в системі під час змін. 
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Ми спираємось на різні підходи (взяті з інших областей) до завдання 

планування для шкіл та впровадили і адаптували їх у розроблене програмне 

забезпечення. 

Таким чином, ми висвітлюємо важливе завдання LMS – планування. 

Метою дослідження цієї роботи є перевірити за допомогою експерименту, чи 

можна отримати графік запропонованим способом і чи є цей графік достатньо 

життєздатним.  

 

3.5.1 Запропоноване рішення щодо планування 

 

Таким чином, було розроблено власний планувальник розкладу для шкіл 

та університетів на основі системи WFM. Приклад інтерфейсу складання 

розкладу показано на Рис. 17. Планування вирішує завдання переведення 

робітників (операторів контактних центрів) на зміни, де графік на основі змін 

отримується на попередньому етапі планування ресурсів та прогнозування 

кількості персоналу в кожну конкретну пору тижня [6, 7, 8, 9, 10]. (Часові 

періоди, як правило, складають години, півгодини або чверть годин.) 
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Рис. 17 - Інтерфейс системи складання розкладу адміністратором 

 

Ми використовували як оптимізовані підходи «грубої сили» (перебору, 

моделювання масової служби), так і методи «мінімізації енергії» [6, 7, 8]. 

Обидва методи описані в [7, 8 ,9] та попередніх розділах, тому тут ми не 

будемо вдаватися до деталей. 

Останній ґрунтується на ідеї, яка сьогодні широко використовується в 

багатьох областях для моделювання і сягає корінням у фізику. Йдеться про 

розподіл ймовірностей кінцевих положень падаючих частинок металу над 

магнітним полем. Під час планування алгоритм намагається побудувати 

найбільш відповідний графік спочатку, а потім внести вдосконалення, щоб 

ітеративно відповідати вимогам, яким відмовлено. Кількість ітерацій може 

зростати, якщо вимоги несумісні або мають невеликий перетин. 
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Вимоги до вхідних даних та підходи до складання графіка для двох 

розглянутих областей застосування на перший погляд значно відрізняються, 

але виявилося, що вони справді дуже схожі. І ми це докладно 

продемонстрували в тексті вище через аналогію. 

Цей планувальник використовується як частина системи управління 

навчанням, або як окрема частина (із легкою інтеграцією через 

запропонований API для експорту входів для планувальника та імпортування 

отриманого розкладу), як показано на Рис. 18. Виклик API бере вхідні 

параметри для розкладу і повертає отриманий завершений розклад (тепер у 

форматах XML та JSON). 

 

 
Рис. 18 - Інтеграція модуля планувальника з LMS через API. 

 

Отже, ми запропонували використовувати ідеї планування WFM для 

складання шкільного розкладу (див. Рис. 19). 
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Рис. 19 – Приклад електронного розкладу школярів або студентів 

 

Ми розробили нове програмне забезпечення на принципах планування 

робочої сили. Для розробки MVP (мінімально життєздатного продукту) ми 

використовували обидва варіанти алгоритмів, і, схоже, обидва дають 

прийнятні результати. Цей планувальник є частиною LMS, розробленої і 

впровадженої в пробному режимі у кількох школах Іраку. Зібрані відгуки 

показують важливість та застосовність системи і надають цінну інформацію 

для вдосконалення системи. Тож ми продовжуємо розробку нових 

запланованих функцій. 

Основними модулями розробленої системи є: 

• планувальник (Рис. 20, 21), 
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• переглядач графіків для різних ролей: вчитель, розклад занять, 

навантаження в класі, 

• підсистема підтримки управління змінами, 

• API для інтеграції із зовнішньою системою управління вмістом (LMS), 

• API для обміну даними (входи, виходи). 

 

 
Рис. 20 – Приклад тижневого розкладу вчителя або викладача 
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Рис. 21 – Приклад розкладу вчителя чи викладача конкретного предмету 

 

Перші відгуки про систему є позитивними, тому ми продовжуємо 

розвивати її далі. 

Ми залишаємо пошукові оптимізації алгоритмів для майбутніх 

розробок. Крім того, ми збираємося спробувати сучасні методи машинного 

навчання, які також є перспективними для завдання планування – а саме, 

прості штучні нейронні мережі (навчені за великою базою даних прикладів, 

які слід спочатку зібрати) та більш складні методи. Ці методи є 

перспективними для збільшення гнучкості отриманого графіку та для 

спрощення управління наступними змінами. Отже, тут ми застосували методи 

планування WFM [6, 7, 8, 9] для вирішення завдання складання регулярного 

розкладу занять. Це головний результат роботи. Крім того, жодної згадки про 

подібне застосування в літературі не було. 

Ми розробили рішення щодо планування (на основі алгоритмів 

«оптимізованої грубої сили» та «мінімізації енергії»), яке допомагає керівному 

персоналу формувати розклади (робочі графіки) відповідно до вхідних вимог, 
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обмежень та побажань. Таким чином, новий підхід (раніше використовуваний 

для планування контактних центрів у системах WFM) застосовувався до 

завдання планування занять для шкільного або університетського середовища. 

Перші відгуки є досить позитивними, що дає нам основу для подальшого 

розвитку та вдосконалення системи, оскільки ми вирішуємо важливе для 

користувачів завдання. Отже, можна зробити висновок, що якість отриманих 

результатів є очікувано високою. 

Майбутні плани включають реалізацію більш досконалих підходів для 

складання розкладу більш оптимальним способом (стосовно ресурсів, 

необхідних для виконання завдання). Крім того, ми збираємось застосувати 

підходи до штучного інтелекту та машинного навчання, згадані в роботі, щоб 

зробити результати ще кращими і, можливо, скоротити час, необхідний для 

цього. 

Також ми розробили можливість робити короткий опис навчального 

предмету чи курсу для учнів (див. Рис. 22) та форму для тестування (Рис. 23). 
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Рис. 22 – Опис навчального предмету чи курсу 
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Рис. 23 – Приклад тестування інтегрований в LMS  

 

У планах – зробити програмне забезпечення більш зручним та 

адаптивним до різних типів обмежень до розкладу. Крім того, система повинна 

бути більш інтегрованою в навчальний процес, що передбачає інтеграцію API 

з існуючими зовнішніми системами управління вмістом та відкритим 

вдосконаленням API для зовнішніх розробників, які будуть зацікавлені в 

додатковій функціональності та розробці модулів.  

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

В даному розділі було розглянуто підходи до вирішення задачі масового 

обслуговування в контексті навчальних закладів та методологію складання 

розкладу робочих змін вчителів з урахуванням ряду обмежень, зокрема 
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пов’язаних як з побажаннями працівників щодо робочого графіку, кількості 

робочих годин протягом дня або тижня, так і з державним регулюванням праці 

та іншими обмеженнями. 

Зокрема, в першому підрозділі проведено порівняльний аналіз роботи 

навчального закладу із системою масового обслуговування звернень. Наведені 

рішення задачі прогнозування кількості вчителів в окремому навчальному 

закладі, враховуючи їх компетенцію та завантаженість школи навчальними 

дисциплінами. Наведено метод прогнозування, запропонований Ерлангом, а 

саме формула Erlang C та таблиці Ерланга. Вказані недоліки даного методу і у 

другому підрозділі запропоновано Альтернативний метод вирішення задачі 

масового обслуговування, який має переваги перед підходом Ерланга. Так, в 

основу розробленого методу покладено можливість врахування довільних 

щільностей імовірностей параметрів системи масового обслуговування, що 

дозволяє розрахувати навантаження на викладачів в розрізах навчальних 

предметів, кількості дисциплін та кількості учнів, і ефективно складати 

відповідні розклади. 

Далі подано математичну модель рішення задачі масового 

обслуговування з використанням чисельних методів та комп'ютерного 

моделювання. Проведено чисельні експерименти і показано, що результати 

моделювання за Альтернативним методом збігаються з експериментальними 

числовими показниками задачі масового обслуговування. 

В наступному підрозділі, на основі результатів моделювання, а саме, 

розподілу завантаження у людино-годинах на всіх викладачів в 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), 
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• 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 будь-яку дискрету часу, 

наприклад, тиждень чи місяць. При цьому, за замовчанням, розклад 

генерується на один семестр. 

Показано можливість оперативного внесення змін до вже складеного 

розкладу, зокрема по причині захворювання викладача. 

Система складання розкладу робочого графіку складається з: 

• “двигуна” планування, який генерує графік, який задовольняє жорсткі 

обмеження та оптимізує показники якості розкладу, 

• інфраструктури для зберігання вхідних та вихідних сценаріїв 

планування в реляційній базі даних, і 

• GUI (graphic user interface). 

У цій роботі ми дослідили проблему планування робочого розкладу 

(працівників і занять) для системи управління навчальним закладом та 

запропонували наше рішення для її вирішення. Ми сформулювали, що 

управління змінами також є важливою частиною системи. 

Основним академічним внеском цієї роботи є адаптація методів 

планування WFM та їх застосування до вирішення завдань щотижневого 

планування занять у навчальному закладі. 

Інновація запропонованого підходу полягає у використанні методів 

планування робочої сили (розроблених для рішень WFM) у галузі планування 

шкіл / університетів, 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 є важливим, оскільки займає багато часу для 

ручної роботи та має суттєве практичне значення. Отже, ми оцінюємо 

результати за допомогою експериментів. 

Зараз ця система використовується кількома іракськими школами, і ми 

збираємо відгуки для наступного розвитку фугкціональності, оптимізації та 

інших вдосконалень. Ця система заснована на Інтернеті та забезпечує 

авторизований доступ для учасників лише відповідно до призначеної ролі. 

Вона розроблена із використанням сучасних клієнт-серверних веб-технологій 

Microsoft.Net та має клієнтом веб-браузер з JavaScript та інтерфейсом через 

HTML+CSS. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У роботі приділено багато уваги попереднім дослідженням систем 

управління навчанням. Ідентифіковано стадії розвитку систем, їх переваги та 

недоліки, а також шляхи вдосконалення. Оскільки створення підходящих 

розкладів впливає на ефективність роботи викладачів, а також на прихильність 

їх до освітньої установи – цим зумовлюється важливість проведеного 

дослідження, розробленої моделі та програмного забезпечення. Огляд 

літератури, ґрунтовне дослідження факторів, та подальше дослідження і 

розробка допомогли розв’язати поставлені задачі та побудувати ефективну 

модель, яка задовольняє вимогам. 

В дисертаційній роботі проведено ретельний порівняльний аналіз 

існуючих підходів до управління навчанням через освітні платформи, а також 

запропоновано модель для складання розкладів у закладі освіти. Проведено 

дослідження властивостей запропонованої моделі. 

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 програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій у застосуванні до людських 

ресурсів навчального середовища освітньої системи. Розроблена система може 

використовуватись як окрема, так і інтегрована у існуючі освітні платформи. 

Розроблені моделі та системи мають суттєве значення для підвищення якості 

складених розкладів та надійності відповідних програмних систем, надають 

більше можливостей для якісного управління розкладом у освітній платформі. 

В результаті проведеної роботи вирішено такі наукові задачі: 

1. Обґрунтовано зв’язок задач складання розкладу для навчального 

закладу і контактного центру, що дало можливість застосувати напрацювання 

в одній галузі для розв’язання важливої задачі з іншої. 
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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. 

3. Побудовано нову адаптовану та ефективну модель складання 

розкладу, що дало можливість розробити систему управління розкладом з 

функцією його складання. 

4. Досліджено властивості запропонованої моделі, що дало 

можливість пересвідчитись у її якості. 

5. Для обґрунтування ефективності та адекватності моделі, 

запропонованої для складання регулярних розкладів, систему, розроблену на 

базі запропонованої адаптованої моделі, апробовано на базі навчальних 

закладів. 

Запропонована модель відповідає визначеним вимогам, що висуваються 

до складання та управління розкладами, а робить цей процес ефективним. 

Наукова новизна 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. 

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

обговорювалися на наукових семінарах кафедри інтелектуальних програмних 

систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка і отримали схвальні 

відгуки. 

Результати дисертаційної роботи знайшли застосування у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка в процесі виконання 

фундаментальної теми «Теорія і методи розробки інтелектуальних 

інформаційних технологій та систем» (№16КФ015-02, номер державної 

реєстрації 0116U006378). 

Отримані результати були впроваджені у навчальний процес за 

спеціальністю «Комп’ютерні науки», освітня програма «Інформатика» на 

факультеті комп’ютерних наук та кібернетики КНУ, а також при розробці 

системи складання розкладу для освітньої платформи. 
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