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3. Суть розробки, основні результати. 

(укр.) 
Розроблено ряд підходів до створення моніторингових інформаційно-аналітичних систем 

для підтримки науково-освітньої діяльності. Запропоновано спосіб оцінки ефективності 
застосування інформаційно-аналітичних, зокрема моніторингових інформаційно-аналітичних, 
систем для розв’язання задач науки та освіти на основі використання просторової когнітивної 
моделі навчання. Створені підходи до формування архітектури спеціалізованих інформаційно-
аналітичних систем. Запропонована структурно-алгоритмічна організація моніторингової 
інформаційно-аналітичної системи, спрямованої на підтримку типових для науково-освітньої 
діяльності форм аналітики. Створені способи структурно-алгоритмічної організації модулів 
моніторингових інформаційно-аналітичних систем на базі спеціалізованих програмних агентів. 
Розроблено спосіб спрямованого вибіркового сканування гетерогенного розподіленого 
інформаційного ресурсу. Запропоновано спосіб індексування результатів моніторингу, 
орієнтований на семантику текстової інформації. Створено спосіб систематизації текстомістких 
інформаційних об’єктів у розподіленому гетерогенному інформаційному ресурсі. Розроблено 
спосіб архітектурної організації сховища даних переважно текстового типу, що реалізує 
модифіковану модель «сутність-атрибут-значення». Розроблені способи автоматизації 
аналітичної обробки текстових даних для підтримки форм аналітики, що є характерними для 
науково-освітньої діяльності. Запропоновані способи та підходи реалізовані у дослідних 
прототипах відповідних програмних модулів моніторингової інформаційно-аналітичної системи 
для підтримки науково-освітньої діяльності. 

(рос.) 
Разработан ряд подходов к созданию мониторинговых информационно-аналитических 

систем для поддержки научно-образовательной деятельности. Предложен способ оценки 
эффективности применения информационно-аналитических,  в том числе мониторинговых 
информационно-аналитических систем для решения задач науки и образования на основе 
использования пространственной когнитивной модели обучения. Созданы подходы к 
формированию архитектуры специализированных информационно-аналитических систем. 
Предложена структурно-алгоритмическая организация мониторинговой информационно-
аналитической системы, направленной на поддержку типовых для научно-образовательной 
деятельности форм аналитики. Созданы способы структурно-алгоритмической организации 
модулей мониторинговых информационно-аналитических систем на базе специализированных 
программных агентов. Разработан способ направленного выборочного сканирования 
гетерогенного распределенного информационного ресурса. Предложен способ индексирования 
результатов мониторинга, ориентированный на семантику текстовой информации. Создан 
способ систематизации текстосодержащих информационных объектов в распределенном 
гетерогенном информационном ресурсе. Разработан способ архитектурной организации 
хранилища данных преимущественно текстового типа, который реализует модифицированную 
модель «сущность-атрибут-значение». Разработаны способы автоматизации аналитической 
обработки текстовых данных для поддержки форм аналитики, характерных для научно-
образовательной деятельности. Предложенные способы и подходы реализованы в 



исследовательских прототипах соответствующих программных модулей мониторинговой 
информационно-аналитической системы для поддержки научно-образовательной деятельности. 

(англ.) 
A number of approaches is developed for creation of monitoring information-analytical systems 

for scientific and educational activity support. The way of an efficiency estimation of using information-
analytical, including monitoring information-analytical systems for solving problems of science and 
education on the basis of use spatial cognitive model of training is offered. Approaches to formation of  
specialized information-analytical systems architecture are created. The structurally-algorithmic 
organization of the monitoring information-analytical system directed on typical scientifically-
educational analysts support is offered. Ways of the structurally-algorithmic organization of monitoring 
information-analytical systems modules on the specialized program agents basis are created. The way of 
the directed selective scanning of the heterogeneous distributed information resource is developed. The 
way of indexing of the monitoring results, focused on the text information semantics is offered. The way 
of text information objects ordering in the distributed heterogeneous information resource is created. 
The way of the architectural organization of storehouse of the mainly text type data based on the 
modified model "entity-attribute-value" is developed. Ways of analytical processing automation are 
developed for support of analytics forms of scientifically-educational activity. The offered ways and 
approaches are implemented in research prototypes of corresponding program modules of monitoring 
information-analytical system for scientifically-educational activity support. 
4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 

Подано і одержано  свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №34729, Україна, 
2010 р. Комп’ютерна програма «Функціонально-орієнтовані EI-системи (Education 
Intelligence)» авторів Михайлюк А.Ю., Огнівчук Л.М., Сніжко М.В., Тарасенко В.П.   
5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Результати науково-дослідної роботи відповідають світовому рівню. Вони дозволяють 
створювати моніторингові інформаційно-аналітичні системи, що забезпечують кращу за наявні 
аналоги підтримку науково-освітньої діяльності.   
6. Економічна привабливість для просування на ринок . 

Можлива реалізація моніторингової інформаційно-аналітичної системи на 
промисловому рівні. Вартість реалізації проекту та інші економічні характеристики залежать 
від рівня кінцевої системи (можлива реалізація від системи моніторингу, орієнтованої на 
обмежену кількість ресурсів локальної мережі, до системи, що працює з широким спектром 
ресурсів та типів ресурсів в глобальній інформаційній мережі та надає великий діапазон 
аналітичних можливостей). 
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 

Потенційними користувачами та замовниками розробок є всі науково-дослідні 
установи Національної академії наук України та галузевого підпорядкування, а також освітні 
заклади, в першу чергу  МОНмолодьспорту України, навчальні підрозділи інших установ, 
підприємств та організацій різних форм власності для інтенсифікації, індивідуалізації, 
прискорення та здешевлення своєї діяльності за наступними напрямками: наукова аналітика; 
навчальний процес у вищих,  середніх, середніх спеціальних та в початкових навчальних 
закладах; дистанційна освіта; довузівська підготовка; підвищення кваліфікації та 
перекваліфікація кадрів; інформаційно-просвітницька і PR-діяльність вітчизняної системи 
освіти та її установ; професійна орієнтація молоді; професійний відбір та сертифікація 
кадрів; соціальна адаптація безробітних та представників інших критичних соціальних груп 
населення тощо. 
8. Стан готовності розробки. 

Розробку доведено до рівня прототипу системи моніторингової інформаційно-
аналітичної системи для підтримки науково-освітньої діяльності. 
9. Існуючі результати впровадження. 

Результати роботи пройшли дослідну експлуатацію зокрема на базі НТУУ «КПІ». 
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