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МОДЕРНІЗАЦІЯ КОНСОЛІДОВАНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ
ДЛЯ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
А Запропоновано метод модернізації консолідованого інформаційного ресурсу для медичного університету. Проведено порівняльний
аналіз інформаційних ресурсів медичних закладів вищої освіти в Україні та за її межами. Створено дерево рішень модернізації консолідованого ресурсу, що є основою для розроблення контекстної діаграми потоків даних та її деталізації.
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Актуальність проблеми. В епоху повсякденного
розвитку веб-технологій, щоб не втратити зв’язок із зовнішнім світом, необхідно здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці.
Веб-сайт є важливою і невід’ємною частиною кожного
закладу вищої освіти (далі – ЗВО). З метою підвищення
рейтингу університету вміст веб-сайту повинен бути
актуальним, цікавим і зручним для студента. Контент
інтернет-сторінки є надзвичайно важливим, оскільки
він допомагає певною мірою рекламувати університет
та ефективно інформувати власних студентів стосовно певних нововведень чи подій, які мають відбутися.
Наявність якісного веб-сайту є запорукою популярності
університету серед молоді. ЗВО повинен мати динамічний, постійно обновлюваний і простий в обслуговуванні веб-сайт, який разом з тим має бути привабливим, але
простим і зручним у навігації. Адміністратори інтернетсторінок повинні дотримуватися правильної стратегії
управління контентом, а саме таких складників: засоби
зв’язку між викладачами та студентами; хороший рейтинг серед українських ЗВО; авторитет на міжнародній
арені; більший наплив студентів. Зміст веб-сайту повинен бути завжди актуальним, щоб усі відвідувачі, які
перейшли на ваш сайт, знайшли корисну інформацію. У
наш час потенційні студенти базують свої рішення про
ЗВО, переглядаючи віртуальні сторінки про університет,
таким чином, веб-сайт відіграє важливу роль із точки
зору комунікації між викладачами, студентами, а також
майбутніми абітурієнтами. Дослідження є надзвичайно
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актуальним для подальшого існування та розвитку медичного університету.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. На основі аналізу сучасних підходів В. Биковим спроектовані
моделі організаційних систем відкритої освіти, проаналізовано особливості їхньої будови, проектування, реалізації та впровадження. Теоретико-методологічні засади дослідження освіти як мережевого соціокультурного середовища аналізують у своїх роботах В. Федоров,
А. Шалімов. Такі вчені, як Р. Гуревич, С. Золотухін, С. Івашнева, О. Клименко, С. Крібель, Д. Ломакін, Е. Патаракіна, Е. Павличенко, А. Фещенко досліджують роль і напрями використання електронних соціальних мереж у
сфері освіти. Проблеми використання веб-спільнот у
дистанційній освіті розглядали Р. Голощук, Ю. Сєров,
А. Хуторський. Для ефективного розвитку та функціонування системи освіти (університету, кафедри чи школи) важливу роль відіграє використання веб-ресурсів
в інформаційному забезпеченні освіти [9; 13]. Сутність
питання полягає в тому, щоб розвивалася комунікація
між викладачами та студентами, щоб студенти могли
легко знаходити потрібну інформацію, незважаючи на їх
місцезнаходження [4; 17]: на території університету чи
вдома. Завданням дослідження є покращення функціоналу інформаційного ресурсу, а також переклад його на
іноземну мову, щоб розширити потенційну аудиторію
майбутніх абітурієнтів. Інформаційні технології розвиваються з неймовірною швидкістю, дають можливість
користувачу широкий спектр програмних засобів для
створення ефективного інформаційного ресурсу.
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ВИЩА ШКОЛА
У нинішній час прогресивні організації та установи ного інформаційного ресурсу медичного університету.
мають власні веб-сайти. Для компанії веб-сторінка сут- Наукова новизна результатів обумовлена потребою
тєво спростить і покращить комунікацію між працівни- популяризувати якісні інформаційні ресурси медичних
ками та співпрацю з потенційними клієнтами. Для ко- університетів в інтернеті під час пошуку абітурієнтами,
ристувачів інтернет-сторінки є важливими привабливий випускниками та закордонними партнерами. Адаптація
інтерфейс з якісними медіа-файлами та зручним для інформаційного ресурсу до міжнародних стандартів є
сприйняття дизайн. Веб-сайт має бути простим і на- актуальним і затребуваним завданням для кожного унідійним, із високою швидкістю завантаження та еконо- верситету в Україні та за її межами.
мією оперативної пам’яті. Великим плюсом для взаємодії
Викладення основного матеріалу. Популярним інкористувача з ресурсом є [8; 9; 13]: власний обліковий
струментом для створення веб-сайтів є система управзапис, спілкування у форумах, право коментувати запиління контентом Drupal [5] – динамічна система, в якій
си та надсилати запитання до адміністратора веб-сайту.
Якісний веб-сайт кафедри ЗВО привабить більше абіту- всі елементи є важливою ланкою у ланцюжку. Ця систерієнтів і потенційних студентів. Адже на сьогодні надзви- ма управління контентом дозволяє людині легко керучайно важливо, коли людина може знайти всю необхід- вати та організовувати велику кількість інформації на
веб-сайті. Drupal є різноплановою, тобто містить у собі
ну інформацію про роботу та організацію навчання.
Мета статті – обґрунтувати та розробити методи велику кількість модулів. Відповідно до даних офіційного%
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Навіть якщо створити простий сайт, то потім легко можна додати багато нових

Створений за допомогою Drupal портал Уряду Сполучених Штатів
демонструє високі показники з безпека системи в загальному та окремих її
модулів.
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сперня базами даних MySQL/MariaDB, PostgreSQL, SQLite чи шу потрібно скласти дерево рішень, яке допоможе дійти
дерево рішень, яке допоможе дійти до кінцевої мети. Для структуризації
до кінцевої мети. Для структуризації процесу модерніінші комерційні [1].
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Рис. 2. Дерево рішень створення консолідованого ресурсу

Рис.2. Дерево рішень створення консолідованого ресурсу
Головною метою дерева рішень є модернізація консо- ження принципу роботи у Drupal, підбір і налаштуванлідованого інформаційного ресурсу [2; 3]. Це і є та ціль, ня модулів. Необхідно зрозуміти принцип роботи вебяку потрібно
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Інформаційні технології розвиваються надзвичайно
Без виконання поставлених підцілей неможливо дійти
до мети. Неможливо розпочинати дослідження певного швидко, і потрібно йти в ногу не лише з нашими вітчизявища без дослідження предметної сфери. Щоб корек- няними колегами, але й переймати досвід у зарубіжних.
тно поставити завдання і виокремити з них важливі від Окремою підціллю виділено «Аналіз веб-сайтів україндругорядних, необхідно провести порівняльний аналіз ських і зарубіжних закладів освіти». Тобто необхідно
на основі наявної вже інформації на сайті, а також пере- проаналізувати сайти авторитетних закладів освіти: доглянути інтернет-сторінки колег і конкурентів. Для ви- слідити побудову, наповнення та дизайн веб-сторінок.
бору та опублікування необхідного контенту потрібно Наступна підціль – «Аналіз наявного веб-сайту». Порозробити контент-план, тобто підціль основної мети трібно протестувати сайт на наявність помилок: орфо– «Розроблення контент-плану». Реалізація контент-пла- графічні помилки, неточності у відображенні картинок,
ну сприяє чітко і якісно наповнювати консолідований помилки у переході між розділами тощо. Важливим є
ресурс. Без визначення технічного завдання процес мо- аналіз та оновлення наявних плагінів, інсталяції нових
дернізації буде неможливим. Кожна підціль має свої цілі плагінів, виокремлюючи знаходження фізичних і техніч(дії). Тому «Технічне завдання» поділяється на: дослід- них характеристик. Підціль «Визначення методів збору
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в першу чергу звертають увагу на дизайн та подання інформації. Користувача
потрібно зацікавити, щоб він захотів
ВИЩАперейти
ШКОЛАдо іншого розділу і переглянути
наступну інформацію. Інформація, яка подана за допомогою візуальних діаграм

інформації» полягає у виконанні таких дій: структурний іншого розділу і переглянути наступну інформацію. Інаналіз,
і консолідація інформаційного
формація, яка подана за допомогою візуальних діаграм
чи візуалізація
картинок,даних
сприймається
набагато краще.
наповнення про ЗВО. Виконання структурного аналізу чи картинок, сприймається набагато краще.
необхідно пов’язати
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після веб-сайтів
створення Наступним
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стратегії
модернізації
кроком у
після
створення
дерева рішень
українських і зарубіжних закладів освіти» – для обрання
у стратегії модернізації консолідованого ресурсу є
ідеальної
структури сайту.ресурсу
Візуалізаціяє даних
є надзви- контекстної
консолідованого
розроблення
схеми потоків даних (DFD)
чайно важливою, оскільки на сайті в першу чергу звер- розроблення контекстної схеми потоків даних (DFD)
3) – це основний засіб увимог
моделюванні
функціональ(рис.
це основний
у моделюванні
проектованої
тають
увагу3)на–дизайн
та поданнязасіб
інформації.
Користу- (рис.функціональних
вача потрібно зацікавити, щоб він захотів перейти до них вимог проектованої системи:

системи:
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Рис. 3. Контекстна діаграма процесу «Модернізація консолідованого інформаційного ресурсу»

Рис. 3. Контекстна діаграма процесу «Модернізація

Вимоги (підцілі) розмежовуються на функціональні тою його подальшого публікування [15]. SMM-спеціаліст
компоненти, що подаються у вигляді мережі, зв’язаної виступає в ролі одного з підосновних каналів просуванконсолідованого
ресурсу»
потоками даних [10; 14; 16]. Основною
метою такихінформаційного
за- ня сайту. SMM-фахівець
потрібен для того, щоб брати на
собів є демонстрація процесу перетворення вхідних да- себе відповідальність за успішне опублікування дописів
них у вихідні, а також продемонструвати відносини між з метою отримання результатів аналізу веб-ресурсу [11].
наскладником
функціональні
процесами.Вимоги (підцілі) розмежовуються
Третім
формуваннякомпоненти,
функціоналу сайтущо
уніПотік даних – це інформація, що передається через верситету є адміністратор, який відповідає за правильну
подаються у вигляді мережі, зв'язаної потоками даних [10; 14; 16]. Основною
певне з’єднання від джерела до приймача. Реальний по- роботу веб-сторінки, створює запит на аналіз інформаційного ресурсу,
також має доступ
до статистики
тік даних
можетаких
бути інформацією,
передається через процесу
метою
засобів яка
є демонстрація
перетворення
вхідних
данихвідвіу
кабель між двома пристроями, а також прикладом по- дуваності сайту. Фахівець з лінгвістичного забезпечення надаєміж
компетентний
переклад інформаційного натоків
даних можуть
бути листи,
які ми надсилаємо пошвихідні,
а також
продемонструвати
відносини
процесами.
тою тощо. Потік даних на схемі зображується лінією, що повнення консолідованого ресурсу англійською мовою
Потік
даних
– це
інформація,
що тапередається
черезматеріали
певне SMM-фахівцю.
з'єднання Після
від
закінчується
стрілкою.
Саме вона
показує
напрямок попередає перекладені
току. Кожен потік даних повинен мати назву, що відоб- опису системи в цілому здійснюється її деталізація. Цей
джерела
до приймача.
Реальний
потікпроцес
даних
бути інформацією,
ражатиме
має може
назву функціональна
декомпозиція. яка
Після
його зміст.
Основним процесом
контекстної
схеми є «Модернізація консолідованого інформаційно- її проведення здійснюється опис кожного фрагмента
передається
черезінші
кабель
двома пристроями,
а також
прикладом
системи детально,
до досягнення
потрібногопотоків
рівня опиго ресурсу»,
який поєднує
процесиміж
за допомогою
вхідних і вихідних даних. Він є загальним описом всієї су. Для чіткішого розуміння всіх процесів, які показані
системи, а також її взаємодії із зовнішнім середовищем. вище у контекстній схемі, сформовано детальну DFD –
Користувач переглядає та коментує допис на даному 1-го рівня деталізації. Накопичувач даних «Інформаційсайті, отримуючи при цьому інформацію про діяльність не наповнення (Переклад)» міститись усю інформацію,
кафедри не лише українською мовою, а й англійською. яка необхідна для роботи сайту. Сайт функціонує справЦе доволі зручно як для українських, так й іноземних но, коли додаються нові дописи, лише після цього схоабітурієнтів, які обрали певну кафедру. Завданням для вище може наповнюватися. Якщо інформація головних
SMM-спеціаліста є надання актуального контенту з ме- розділів є неповною, потрібно надати додаткову до-
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інформацію, яку отримуємо зі сховища даних «Інформаційне наповнення
(Переклад)». Згодом інформаційне наповнення необхідно проаналізувати та

ШКОЛА обробляються багато запитів, і
перевірити. Під час роботи з ВИЩА
веб-сторінками
користувач
поданого
запиту.
Генерується
звіт
з
і користувач
отримує результат
поданостовірну
інформацію, отримує
яку отримуєморезультат
зі сховища даних
багато запитів,
«Інформаційне наповнення (Переклад)». Згодом інфор- го запиту. Генерується звіт з опрацьованими запитами
опрацьованими запитами та обробленою інформацією, адміністратор перевіряє
маційне наповнення необхідно проаналізувати та пере- та обробленою інформацією, адміністратор перевіряє
вірити.
Під час роботи
з веб-сторінкамисайту
обробляються
статистику
відвідуваності
(рис. 4):статистику відвідуваності сайту (рис. 4):
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Рис. 4. Деталізація DFD процесу «Модернізація консолідованого інформаційного ресурсу»

Рис. 4.– Деталізація DFD процесу «Модернізація

Висновки з даного дослідження та перспективи по- вищої освіти є актуальною та потребує подальшого роздальших розвідок. Заклади вищої освіти все більше кон- витку. Необхідно приділити увагу створенню освітніх вебінформаційного
ресурсу»
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Швед Оксана, Серов Юрий, Федушко Соломия. Модернизация консолидированного информационного ресурса для
медицинского университета.
А Предложен метод модернизации консолидированного информационного ресурса для медицинского университета. Проведён сравнительный анализ информационных ресурсов медицинских заведений высшего образования в Украине и за её пределами. Создано дерево решений модернизации консолидированного ресурса, что есть основой для разработки контекстной
диаграммы потоков данных и её детализации.
Ключевые слова: консолидированный ресурс; образование; медицинский университет; информационный ресурс; веб-сайт

Shved Oksana, Syerov Yuri, Fedushko Solomiya. Modernization of the Consolidated Information Resource for the
Medical University.
S The method of the consolidated information resource modernization for the medical university is proposed. A comparative
analysis of information resources of medical universities in Ukraine and abroad is conducted. A solution tree of consolidated
resource modernization, as a basis for developing a context of data flows diagram and its details is created.
Key words: consolidated resource; education; medical university; information resource; web-site
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