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Постановка проблеми. Нині в Україні від-

бувається реформування вищої освіти, яке пе-

редбачає створення національної системи ви-

щої освіти на нових законодавчих і методоло-

гічних засадах, досягнення принципово нового 

рівня якості підготовки фахівців. В умовах су-

часного інформаційного суспільства все актуа-

льнішою стає потреба використання новітніх 

технологій навчання як для поліпшення ме-

тодів і технології навчання, так і для підви-

щення його ефективності. Також викорис-

тання новітніх інформаційних технологій дає 

можливість набагато збільшити коло слухачів 

навчального курсу та значно зменшити часові і 

фінансові затрати, пов'язані з оволодінням 

знаннями, уміннями й навичками з різних 

дисциплін та у різних галузях. Одною із нових 

форм навчання, яка виникла з використанням 

новітніх технологій – є дистанційна.  

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Сьогодні система навчання вима-

гає впровадження і застосування комп’ютер-

них технологій збирання, зберігання, опрацю-

вання інформації та автоматизації навчальних 

процесів. Проблеми інформатизації методо-

логії навчання розглянуто в багатьох мето-

дичних та наукових виданнях, серед яких слід 

виокремити праці М. В. Комової, Г. Г. Асеєва, 

А. О. Пєстрєцова, А. Л. Маньковського. Але 

технологічний бік методології навчання та її 

інформаційно-технологічний аспект належно 

не відображено в цих опублікованих працях та 

виданнях [4]. 

Ю. І. Палеха зазначає, що вирішальне зна-

чення для методології навчання має засто-

сування нових інформаційних технологій при 

здійсненні навчальних процесів, інших еле-

ментів інформаційної культури. Тобто, «крім 

знання основних комп’ютерних програм, необ-

хідні також знання і уміння створення консолі-

дованих баз даних, організації їх роботи, засо-

бів електронного зв’язку, використання ресур-

сів корпоративних та світової електронних ме-

реж, необхідна певна культура здійснення ін-

формаційного пошуку, використання навча-

льної інформації під час виконання запитів ке-

рівництва установи у разі підготовки інфор-

маційно-аналітичних навчальних програм, ку-

льтури користування сучасними засобами 

оргтехніки» [8].  

Автоматизація та комп’ютеризація процесів 

освіти є основною умовою раціональної орга-

нізації навчального процесу, а також засобом 

підвищення ефективності та здешевлення 

управлінської діяльності установ та органі-

зацій освіти. На підвищенні ефективності зас-

тосування технічних засобів автоматизації 

інформаційних технологій наголошує академік 

В.М. Глушков, який описав тенденції розвитку 

цього напряму у книзі “Основы безбумажной 

информатики” [2].  

Він зазначав необхідність використання 

глобальних та локальних комп’ютерних мереж 

та консолідованих баз даних, корпоративних 

та розподілених БД. Академік Глушков 

упровадив термін “без паперова інформатика” 
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для опису впровадження та використання 

електронних документів в освіті, а також виді-

лив в окремий розділ автоматизацію 

організаційного управління. Науковець 

зазначає, що «при автоматизації 

організаційного управління на основі 

використання комп’ютерів слід пам’ятати, що 

основною засадою її успіху є докорінна зміна 

традиційної технології управління в закладах 

освіти». Тенденції розвитку новітніх 

комп’ютерних та інформаційних технологій у 

напрямі формування інформаційного 

суспільства змінюють акценти щодо 

застосування БД: вони стають важливими 

продуктами виробництва і споживання, а не 

лише інструментами автоматизації різних 

видів діяльності людини. З цього погляду 

консолідована візуальна база даних може бути 

корисним інформаційним ресурсом, тобто 

інформаційним продуктом, який забезпечує 

широкий доступ до даних та продукування, 

зокрема консолідації, нових розподілених 

інформаційних ресурсів та продуктів протягом 

необмеженого періоду часу. 

Кількість різноманітних інформаційних 

повідомлень і матеріалів, які наповнюють 

інформаційний простір, постійно збільшується. 

Отже, виникає необхідність надійного збері-

гання інформаційних даних, а також ефек-

тивного керування та використання ними [7].  

Всім цим потребам відповідають БД, 

оскільки для них накопичено багато 

напрацювань щодо підтримки цілісності 

даних, швидкого доступу до них, розділення 

прав доступу до даних між користувачами 

різного рівня [1].  

Відповідно до концепції БД основою 

інформаційної технології є дані, подані в БД, 

що адекватно відображають події реальності в 

тій чи іншій предметній області (ПО) і які 

забезпечують актуальною інформацією у 

відповідній ПО [4].  

Система керування базами даних (СКБД) 

забезпечує контроль над процесом визначення 

даних, їх опрацюванням та використанням. 

Технології використання СКБД полегшують 

опрацювання великих обсягів інформації, які 

зберігаються в структурованих таблицях. 

Засоби СКБД забезпечують виконання трьох 

основних функцій: визначення даних, 

опрацювання даних та оперування даними [3].  

Майже усі СКБД, що надають корис-

тувачам можливість створення, збереження, 

оновлення, пошук інформації та контролю 

доступу до БД, дають також змогу додавати 

нові дані до таблиць. Переваги реєстрації 

документів підприємства за допомогою 

технологій СКБД полягають у такому:  

1. Метою використання СКБД є 

забезпечення ефективного опрацювання 

великих обсягів інформації.  

2. СКБД може забезпечувати подання 

консолідованого інформаційного ресурсу, 

тобто пов’язувати 2 таблиці так, що для 

користувача вони будуть представлені однією 

таблицею. 

3. За допомогою СКБД зменшують 

загальний обсяг БД. Тобто таблиці з даними, 

які повторюються, розбиваються на кілька 

пов’язаних таблиць [5]. 

Сучасний ринок програмних засобів 

забезпечує доступні комерційні та вільно 

вживані реляційні СКБД (наприклад, Oracle 

Database Server, Microsoft SQL Server, 

PostgreSQL, MySQL тощо), що підтримують 

стандартну мову доступу до даних SQL.  

Проблемами розвитку сучасних СКБД зай-

малися багато вітчизняних та зарубіжних дос-

лідників, зокрема В.Е. Фрейман, Н.В. Сазоно-

ва, Н.Р. Балик, Ю.С. Рамський, Г.Ю. Цибко, 

А.П. Маллан, К. Дейт, Дж. Хаббард, С.М. Діго, 

Р. Крамм, Дж. Ульман та інші, видано чимало 

методичних видань, присвячених цим питан-

ням. Потреба формування якісних БД зумов-

лена необхідністю приймати вчасні обґрун-

товані рішення, виявляти тенденції та прогно-

зувати майбутні результати. Для цього БД по-

винна містити як поточні, так і історичні 

відповідно організовані дані і для яких 

належно побудовано систему їхнього 
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накопичення із застосуванням технологій 

інтеграції даних [5]. 

Мета статті полягає в описі моделі 

консолідованої візуальної бази даних для 

системи дистанційного навчання. Створюючи 

і накопичуючи консолідовані дані в цій галузі, 

важливо зрозуміти, що робота буде 

ефективною лише в тому разі, якщо вона не 

буде відокремлена від інших ресурсів.  

Виклад основного матеріалу. Візуальне 

моделювання — це процес графічного подан-

ня моделі за допомогою стандартного набору 

графічних елементів. Модель як абстракція, 

що описує сутність проблеми або структури ІС 

без несуттєвих деталей, допомагає зрозуміти 

проблему всім учасникам проекту — замов-

нику, експерту, аналітику, проектувальнику, 

автору документації, програмісту, тестува-

льнику тощо — та обговорити її.  

Спілкування можна забезпечити і за допо-

могою текстової інформації, але візуальне по-

дання системи значно спрощує цей процес і 

надає всім зацікавленим особам саме ту інфор-

мацію, котра їм потрібна. Моделювання також 

дає змогу точно оцінити потрібні ресурсі, роз-

робити плани й забезпечити ефективне функ-

ціонування створюваної системи. Проек-

тування системи передбачає поступове допов-

нення моделей для переходу до реалізації. 

Моделі майбутньої ІС складаються із 

використанням загальноприйнятої системи 

позначень — нотації. Нині найповнішу 

нотацію, що розширяється при переході від 

аналізу до проектування, пропонує 

уніфікована мова моделювання UML (Unified 

Modeling Language). 

UML є результатом консолідації методів, 

що ввійшли до її складу у 1993—1995 роках 

— Booch Граді Буча, ОМТ (Object Modeling 

Technique, методологія об’єктного моделю-

вання) Джеймса Рамбо та OOSE (Object 

Oriented Software Engineering, об’єктно-

орієнтований програмний інжиніринг) Айвара 

Якобсона. Зусилля зі стандартизації 

підтримали також провідні компанії з розроб-

ки програмного забезпечення (Microsoft, IBM, 

HewlettPackard, Oracle та ін). 

Нині UML — це мова для визначення, по-

дання, проектування і документування систем 

різного роду (програмних, організаційно-еко-

номічних, технічних тощо). UML містить стан-

дартний набір різноманітних діаграм і нотацій. 

Це готова до використання потужна мова ві-

зуального моделювання для розробки моделей 

та обміну ними з можливостями розширення і 

спеціалізації, незалежна від конкретних мов 

програмування і процесів розробки. UML під-

тримується у CASE засобах усіх великих ком-

паній виробників, провідною з яких є система 

IBM Rational Rose. 

UML створено для оптимізації процесу роз-

робки програмних систем, його використання 

дає можливість багаторазово збільшити ефек-

тивність розробки і суттєво поліпшити якість 

кін-евого продукту. UML застосовують на всіх 

етапах аналізу бізнес систем і розробки до-

датків. За допомогою діаграм подаються як ді-

лові, так і програмні системи. Згодом їх можна 

перевести у програмний код.  

Консолідовані дані – це отримані з декіль-

кох джерел та системно інтегровані різнотипні 

інформаційні ресурси, які в сукупності поді-

лені ознаками повноти, цілісності, несупереч-

ності та складають адекватну інформаційну 

модель проблемної області з метою її аналізу 

опрацювання та ефективного використання в 

процесах підтримки прийняття рішень. Наве-

дена аналогія з бізнесом показує, що якість да-

них у джерелах даних для вирішення задач, 

для яких це джерело призначене, є достат-

ньою. Але коли йде мова про консолідовані 

дані, необхідно здійснювати узгодження та пе-

ретворення даних, оскільки фізичне об’єднан-

ня без попереднього опрацювання різко зни-

жує їх якість. Інформаційні продукти (ІП) пев-

ної предметної області та консолідовані дані 

становитимуть простір даних. Однією із задач, 

яка виникатиме у процесі консолідації, є неви-

значеність даних, що є результатом дублюван-

ня, неточності, відсутності, протиріччя даних 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Структура консолідованих даних системи дистанційного навчального центру 

 

У нашому випадку сховище 

консолідованих даних міститиме:  

- вибірку з баз даних навчальних закладів;  

- якщо ВНЗ не має розробленої бази даних 

для організації навчального процесу, 

завантаження даних здійснюватиметься з 

електронних таблиць.  

Для забезпечення основних задач 

консолідована візуальна модель даних 

повинна містити:  

- Інформаційно-довідкову базу, яка є у 

навчальних фондах ВНЗ; 

- Зручну форму бронювання необхідних 

джерел, що має економити час на похід до 

школи і пришвидшить процес надання 

бібліотечних послуг. 

- Форму для введення пошукового запи-

ту, яка підвищить ефективність та швидкість 

пошуку видань у бібліотечних фондах. Для 

успішного створення консолідованої 

візуальної моделі даних (КВМД) необхідно 

побудувати дерево цілей. Дерево цілей 

забезпечить коректні і послідовні дії при 

створенні консолідованої моделі (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Дерево цілей 

 

Головною метою, як видно з дерева цілей, є 

створення КВМД. Цієї мети можна досягти 

лише після виконання таких завдань:  

- системний аналіз предметної області;  

- вибір програмного рішення;  
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- розроблення КВМД. 

Для можливості реалізації роботи з різни-

ми джерелами необхідно мати каталог даних, 

який також розміщений на Веб-сервері.  

Каталог даних – це реєстр ресурсів даних 

системи дистанційного навчально-

консультаційного центру, що містить базову 

інформацію про кожний з них: джерело, ім'я, 

місцезнаходження, розмір, дата створення та 

власник і т.д.. Каталог є інфраструктурою для 

більшості інших сервісів простору даних 

системи дистанційного навчально-

консультаційного центру.  

Програмна реалізація розробленої системи 

дистанційного навчально-консультаційного 

центру ґрунтується на аплікації типу сервіс-

сервер, що активізуються з WWW сервера за 

допомогою браузера. При цьому використано 

базу даних MySQL. Для підтримання зв'язку з 

дистанційною системою, використано 

механізми обслуговування сесії в РНР. 

Загальна концепція системи дистанційного 

навчально-консультаційного центру дає змогу 

використовувати систему навчання та 

контролю знань у будь-якій мережі, яка 

базується на протоколі TCP/IP, зокрема в 

Інтернеті. За необхідності існує можливість 

обмеження функціонування частини системи, 

наприклад, виключно до локальної мережі.  

Для реалізації системи дистанційного 

навчального центру як інструментальні засоби 

розроблення використовується система 

керування навчальним процесом Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment).  

Система спрямована на створення 

ефективних Elearning рішень і дистанційних 

курсів, поширюється безкоштовно як Open 

Source-проект. Система Moodle має такі 

основні риси [4, 5]:  

- придатна як для дистанційного, так і для 

денного навчання;  

- має компонентну (модульну) організацію;  

- містить ефективні засоби планування 

навчального процесу (календар, дошку 

оголошень, розклад навчального процесу);  

- має "легкий", ефективний, сумісний 

локалізований web-інтерфейс;  

- підтримує різні типи контенту – від 

простого тексту до мультимедіа та 

математичних формул;  

- має ефективні засоби організації контролю 

знань (підтримка 9 типів тестів, адаптивні 

тести);  

- має інструменти аналізу статистики 

діяльності дистанційної системи (активності, 

опитування тощо);  

- містить засоби організації інтерактивної 

взаємодії, спілкування та зворотного зв’язку 

(форуми, чати, електронна пошта тощо);  

- має ефективні засоби адміністрування та 

безпеки;  

- просте встановлення на будь-яку 

платформу, що підтримує РНР, для роботи 

необхідна тільки одна база даних;  

- підтримує сучасні бази даних: MySQL, 

PostgreSQL, MSSQL, Oracle, Interbase, Foxpro, 

Access, ADO, Sybase, DB2 і ODBC;  

- підтримує освітні стандарти (AICC 

(Aviation Industry CBT Committee) та SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model) - 

v1.1, v1.2, v1.3). 

Ідеальна архітектура системи інтеграції 

даних дистанційного навчального центру 

повинна підтримувати високий рівень 

спільності, погодженості й взаємодії між 

компонентами системи, забезпечуючи 

мінімальну кількість продуктів для підтримки 

різних режимів доставки даних, єдиний 

репозиторій метаданих з можливістю 

розділяти їх між усіма компонентами й усіма 

режимами доставки та загальне середовище 

розробки для всіх таких режимів. 

Висновки. В умовах становлення 

сучасного інформаційного суспільства все 

актуальнішою стає потреба використання 

новітніх освітніх інформаційних технологій як 

з метою удосконалення методів та засобів 

навчання, так і для підвищення загалом його 
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ефективності, об’єднуючи при цьому 

інформацію про слухачів з різних навчальних 

закладів. Використання моделі консолідованої 

даних значно покращить роботу дистанційних 

навчальних центрів. Застосування інформацій-

но-комунікаційних технологій в освіті дало 

змогу підвищити якість навчання, створити 

нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти 

педагогам із слухачами та значно підвищити 

ефективність навчального процесу. 
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METHODOLOGY BASED LEARNING CONSOLIDATED DATA VISUAL MODEL 

The question of developing technologies to use consolidated visual data models for their integration into the system of 

distance education. 
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