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У статті проаналізовано використання програми, створеної для підвищення ефективності автоматизації 
надання освітніх послуг, зокрема розроблено клієнт-розклад для навчання студентів закладів вищої освіти. 
Відповідно до мети, визначено шляхи удосконалення інформаційного забезпечення системи управління якіс-
тю освітніх послуг; надано кожному користувачеві інформацію щодо розкладу занять без необхідності осо-
бистого відвідування деканату чи інших фізичних міст; створено програмне забезпечення, яке автоматизує 
повсякденну діяльність суб’єктів навчального процесу та надає можливість зручно та своєчасно отримувати 
актуальну інформацію щодо навчального процесу. Сам розклад генерувався за допомогою певного алго-
ритму. Формуючи цільову функцію, треба врахувати багато факторів, які визначають та оцінюють розклад як 
ефективний, валідний та оптимальний (із точки зору навчального процесу). Алгоритм формує розклад, який 
гарантовано відповідає жорстким вимогам. Жодні фізичні чи логічні умови не порушені під час генерації. До-
даток використовується з метою полегшення та збільшення ефективності мобільності наданням інформації 
щодо розкладу занять користувачам. Розроблена інформаційна система містить модель самої системи; ал-
горитм її роботи; підтримку як Android платформи, так й iOS; створену схему даних системи; гнучкий та інтуї-
тивно-зрозумілий інтерфейс користувача з можливістю вибору декількох частин дизайну.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна система, інформаційні технології, програмні 
засоби, заклад вищої освіти.

Гафияк А.М., Бородина Е.О., Гусак В. ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТ-РАСПИСАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье проанализировано использование программы, созданной для повышения эффективности ав-
томатизации предоставления образовательных услуг, в частности разработано клиент-расписание для об-
учения студентов учреждений высшего образования. В соответствии с целью, определены пути совершен-
ствования существующего информационного обеспечения системы управления качеством образовательных 
услуг; предоставлено каждому пользователю информацию о расписании занятий без необходимости лично-
го посещения деканата или иных физических мест; создано программное обеспечение, которое автомати-
зирует повседневную деятельность субъектов учебного процесса и дает возможность удобно и своевремен-
но получать актуальную информацию об учебном процессе. Само расписание генерировалось с помощью 
определенного алгоритма. Формируя целевую функцию, надо учесть много факторов, которые определяют и 
оценивают расписание как эффективный, валидный и оптимальный (с точки зрения учебного процесса). Ал-
горитм формирует расписание, которое гарантированно соответствует жестким требованиям. Никакие физи-
ческие или логические условия не нарушены во время генерации. Приложение используется для облегчения 
и повышения эффективности мобильности предоставлением информации о расписании занятий пользова-
телям. Разработанная информационная система содержит модель самой системы; алгоритм ее работы; под-
держку как Android платформы, так и iOS; созданную схему данных системы; гибкий и интуитивно-понятный 
интерфейс, с возможностью выбора нескольких элементов дизайна

Ключевые слова: информационное общество, информационная система, информационные технологии, 
программные средства, учреждение высшего образования.
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Hafiiak A.M., Borodina O.O., Gusak V. PROBLEMS OF DEVELOPMENT CUSTOMER SCHEDULE INSTITUTIONS 
OF HIGHER EDUCATION

The article analyzes the use of the program created to improve the efficiency of the automation of the provision 
of educational services, namely, a client-timetable for teaching students of institutions of higher education was de-
veloped. In accordance with the goal, ways to improve the existing information support of the quality management 
system for educational services are defined; given to each user information on the schedule of classes, without the 
need for personal visits to the dean's office or other physical places; a software was created that automates the day-
to-day activities of the subjects of the educational process and makes it possible to receive up-to-date information 
on the educational process conveniently and in a timely manner. The timetable itself was generated using a certain 
algorithm. To formulate a target function, it is necessary to take into account many factors that determine the assess-
ment of the schedule as effective, valid and optimal in terms of the educational process. The algorithm generates a 
schedule that is guaranteed to meet stringent requirements. No physical conditions, or logical, are violated during 
generation. The application is used to facilitate and increase the mobility of the user by providing information on the 
scheduling of occupations. The developed information system contains: the model of the system itself; algorithm of 
its work; support both Android platform and iOS; created circuit data system; flexible and intuitive user interface, with 
the ability to select several parts of the design.

Keywords: information society, information system, information technologies, software, institution of higher 
education.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Важливість і необхідність упрова-
дження сучасних технологій у сферу освіти 
зазначено в низці нормативних документів. 
Сьогодні управлінське рішення в освіті ґрун-
тується на новітніх технічних та технологічних 
розробках та унікальних особливостях освіт-
ніх систем кожної країни. Подальшого розви-
тку набуває інноваційний менеджмент, сут-
ність якого полягає у забезпеченні умов для 
внесення системних змін у діяльність освітніх 
закладів, спрямованих на їх розвиток і покра-
щення роботи. Зміни функцій системи управ-
ління є визначною умовою для переходу до 
модернізації інформаційних систем. Перехід 
на інноваційну методику – це закономірний 
етап у розвитку установи вищої професійної 
освіти країни. Необхідно створити такі умови, 
за яких студентський колектив і викладаць-
кий склад закладу вищої освіти (далі – ЗВО) 
будуть з успіхом застосовувати інновації. 
У будь-якому ЗВО навчається декілька тисяч 
студентів із різних міст країни, тому стежити 
за змінами у розкладі вдається зовсім не 
кожному. Розклад навчальних занять склада-
ється два рази на рік ( у вересні та в січні). 
Через різні причини розклад є непостійним і 
може змінюватися протягом певного часу. На 
початку семестру студенти та викладачі не 
встигають ознайомитися зі змінами у розкладі. 
Таким чином, пропонується створення елек-
тронного розкладу навчальних занять для 
студентів ПолтНТУ, яке буде оновлюватися 
періодично. За допомогою цього розкладу 
користувачі зможуть стежити за розкладом 
зі своїх смартфонів (комп’ютерів, планшетів). 
Актуальність цього питання в сучасних умо-
вах зумовила вибір досліджуваної теми.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Використання інформаційних технологій 
в організації освітнього процесу розгляда-
ється у низці праць українських та закордон-
них авторів, а саме: В. Андрєєва, М. Жалдак, 
С. Коломійця, Р. Лепи, Є. Машбиць, І. Осмолов-
ської, В. Руденка, Н. Симоненка, В. Снитюк, 
Г. Стеценко, Г. Ткачук. Так, Р. Лепа постійно 
досліджує інформаційні технології в ухва-
ленні управлінських рішень [1, с. 340–342]. 
С. Коломієць указує на те, що одним із засо-
бів забезпечення високої якості освіти є її 
постійний моніторинг та аудит [2, с. 3–5]. 
Г. Ткачук досліджує методику використання 
освітніх інформаційних ресурсів у процесі під-
готовки майбутніх фахівців та наводить кла-
сифікацію освітніх веб-ресурсів [3, с. 11]. Ана-
ліз науково-педагогічної літератури дає змогу 
зробити висновок, що використання сучасних 
інформаційних технологій та розроблених на 
їх основі програмних продуктів є актуальною 
проблемою, вирішення якої дозволяє визна-
чити перспективні напрями в галузі застосу-
вання інформаційних технологій у процесі 
забезпечення якості надання освітніх послуг.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз викорис-
тання програми, створеної для автоматизації 
освітніх послуг, зокрема отримання інформа-
ції щодо розкладу на телефоні в будь-який 
час. Відповідно до мети конкретизованого 
завдання, треба визначити шляхи удоскона-
лення інформаційного забезпечення системи 
управління якістю освітніх послуг; надати кож-
ному користувачеві інформацію щодо роз-
кладу занять без необхідності особистого від-
відування деканату чи інших фізичних міст; 
створення програмного забезпечення, яке 
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автоматизує повсякденну діяльність та надає 
можливість зручно та своєчасно отримувати 
актуальну інформацію щодо навчального 
процесу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За допомогою інформаційного сер-
вісу «Розклад занять» охочі мають можливість 
зручно та своєчасно отримувати актуальну 
інформацію щодо зайнятості групи, викла-
дача та аудиторії. Для отримання необхідної 
інформації достатньо обрати у відповідному 
полі групу, аудиторію, викладача, визначити 
період (діапазон дат). Зручніше переглядати 
розклад навчального процесу за допомогою 
мобільних пристроїв та гаджетів, що мають 
доступ до мережі Інтернет.

Засоби інтелектуальної підтримки корис-
тувачів забезпечують підбір, ранжування та 
візуалізацію можливих варіантів розкладу, 
блокування некоректних дій, візуалізацію 
показників ефективності розкладу, об’єктивне 
порівняння розкладів за інтегральними показ-
никами тощо.

Розклад навчальних занять складається 
за пропозиціями завідувача кафедри (дані до 
розкладу занять), які подаються до навчально-
методичного відділу не пізніше ніж за 2 місяці 
до початку семестру та вносяться співробітни-
ком відділу до автоматизованої інформаційної 
системи управління навчальним процесом. 
Диспетчер навчально-методичного відділу 
не пізніше ніж за місяць до початку семестру 
формує розклад навчальних занять. Під час 
складання розкладу навчальних занять урахо-
вуються такі аспекти: тривалість аудиторних 
занять для студентів не має перевищувати 
8 годин на день, зокрема факультативні дис-
ципліни; під час складання розкладу занять 
слід рівномірно розподіляти кількість занять 
за днями тижня, бажано уникати наявності 
«вікон»; лекції необхідно уміщувати в розклад 
на початку навчального дня, але не більше 
шести академічних годин поспіль; практичні, 
лабораторні, семінарські заняття доцільно 
ставити після теоретичних занять; не реко-
мендується проводити в день більше трьох 
практичних або/та лабораторних занять; про-
ведення занять із дисциплін, які вивчаються 
факультативно, планується на першу або 
останню пару. Під час складання розкладу 
можуть бути враховані побажання окремих 
викладачів, пов’язані з їх участю в науковій, 
навчально-методичний та виховній роботі, а 
також із сімейними обставинами за поданням 
завідувача відповідної кафедри та погоджен-
ням із деканом факультету (директором інсти-

туту/центру). Проект розкладу навчальних 
занять узгоджується з деканом факультету 
(директором інституту/центру), начальником 
навчально-методичного відділу та затверджу-
ється першим проректором. Не пізніше ніж за 
7 днів до початку семестру затверджений роз-
клад навчальних занять має бути розміщений 
на інформаційному стенді факультету (інсти-
туту, центру), а також на Web-сайті Універси-
тету. Відповідальні за своєчасне доведення 
затвердженого розкладу навчальних занять 
несе декан факультету (директор інституту/
центру), завідувач кафедри. Заміни і перене-
сення у розкладі навчальних занять можуть 
відбуватися у виняткових випадках (зміни 
у навчальному навантаженні, відрядження, 
хвороба викладачів тощо) за подання завід-
увача кафедри за погодження з деканом 
факультету (директором інституту/центру), 
начальником навчально-методичного відділу 
та з дозволу першого проректора.

Система розкладу навчальних занять 
дозволяє:

– використовувати більше чотирьох 
десятків показників ефективності розкладу 
(далі – KPI);

– паралельно вести кілька розкладів 
дзвінків у різних корпусах, днях тижня, групах;

– контролювати зв’язок вільних аудиторій 
(зокрема спеціально обладнаних) із дослі-
джуваними предметами, видами робіт, кафе-
драми, факультетами;

– налаштовувати пріоритети користу-
вання ресурсами під час складання розкладу 
(пріоритети по дисциплінах, викладачах, 
складність досліджуваних предметів та про-
ведення практичних занять);

– ураховувати і контролювати часову від-
даленість корпусів, пріоритетність у плану-
ванні занять;

– підтримувати різні групування студентів 
(потік, підгрупа, зведена група), контролювати 
їх переміщення під час формування розкладу 
(щоб заняття для груп не дублювалися і не 
перетиналися);

– ураховувати графіки і послідовність 
вивчення дисциплін та безліч інших можли-
востей[7, с. 1].

Сам розклад генерувався за допомогою 
певного алгоритму. Формуючи цільову функ-
цію, треба врахувати багато факторів, які 
визначають та оцінюють розклад як ефектив-
ний, валідний та оптимальний (із точки зору 
навчального процесу (відображенням вико-
нання вимог навчального процесу)). Функція 
має давати більше значення, тоді, коли її аргу-
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мент є вигіднішим і кращим за гірші аргументи 
як з об’єктивної, так і з суб’єктивної точки зору. 
Функція може мати однакові значення для різ-
них розкладів. Із цього випливає те, що кла-
сичні методи оптимізації до неї застосувати 
не можна. Значення, які вона повертає, не 
можуть бути від’ємними [9, с. 67–76]. Функція 
мусить мати потенціал до розширення, якщо 
кількість викладачів, чи груп зросте. Зважаючи 
на ці вимоги, була використана формула, яка 
буде діяти на множині. Ця функція є дискрет-
ною з великою кількістю розривів. Залежить 
вона від виконання вимог розкладом. Гаран-
туються це завдяки двом індикаторним функ-
ціям [10, c. 89–90]. Алгоритм формує розклад, 
який гарантовано відповідає жорстким вимо-
гам. Жодні фізичні чи логічні умови не є пору-
шеними під час генерації. Отриманий розклад 
відповідає нежорстким вимогам викладачів 
та студентів лише частково, але достатньо 
для того, щоб рівень виконання був задовіль-
ний. Це важливий факт, бо задовольнити всіх 
одночасно неможливо. Вимоги викладачів 
були виконані в пріоритеті, а вимоги виклада-
чів, які є вищими за званням, були виконані 
навіть краще. Щодо часу, то алгоритм зайняв 
дуже мало часу, щоб згенерувати готовий 
робочий розклад.

Існує проблема автоматизації системи 
управління вищими навчальними закладами, 
зокрема електронний розклад, електронний 
журнал. Унаслідок дослідження електронних 
розкладів різноманітних ЗВО, аналізу недо-
сконалості, було ухвалено рішення розробити 
власний мобільний додаток, який вирішує 
проблему електронного розкладу з урахуван-
ням усунення виявлених недоліків. Мобіль-
ний додаток містить графічний інтерфейс 

налаштування та коротку документацію. Для 
зручності користувачів було розроблено два 
графічних інтерфейси. Було використано най-
більш сучасні інструменти та технології для 
створення мобільного додатку (Рис. 1). 

Завдяки цьому додатку користувачам буде 
зручніше дізнаватися про розклад занять, 
вони матимуть можливість вчасно дізнаватися 
про зміни в розкладі. Для реалізації постав-
леного завдання було обрано мову програму-
вання JavaScript та фреймворк React-Native, 
який містить необхідний API для розробки 
Multiplatform aplication. Було використано такі 
бібліотеки: Expo, React-Navigation, Redux, 
Redux-React, NativeBase та інші.

Працюючи над цим завданням, постала 
проблема оптимізації складення розкладу 
занять, спираючись на певні вимоги. Слід 
зазначити, що бажано розробити розклад так, 
щоб усі суб’єкти навчально-виховного про-
цесу мали змогу швидко пересуватися під час 
перерви, що вимагає наявності та викорис-
тання електронних карт (Рис. 2). 

Викладач і студенти мають устигнути за 
найкоротший час дібратися до аудиторії за 
найкоротшим та найзручнішим маршрутом. 
Тому необхідно, розв’язуючи це завдання, 
враховувати розміщення аудиторій для про-
ведення занять. Завдання пошуку найкорот-
ших шляхів розв’язувалась за допомогою 
побудови маршруту, спираючись на викорис-
тання алгоритму Флойда для пошуку найко-
ротших шляхів у зваженому графі. 

Висновки з цього дослідження. Апро-
бація та подальше використання розробле-
ного програмного продукту повністю вирішує 
поставлені завдання та дозволило досягти 
мети. Додаток використовується з метою 

Рис. 1. Мобільний додаток  
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полегшення та збільшення ефективності 
мобільності наданням інформації щодо роз-
кладу занять користувачам. Розроблена 
інформаційна система містить модель самої 
системи; алгоритм її роботи; підтримку як 
Android платформи, так й iOS; створену схему 
даних системи; гнучкий та інтуїтивно-зрозу-
мілий інтерфейс користувача з можливістю 
вибору декількох частин дизайну. Розроблена 

система має зручну побудову, є результатив-
ною та вже працює. Розроблення та вико-
ристання автоматизованих ресурсів може 
суттєво покращити якість освітніх послуг, 
збільшити ефективність менеджменту освіт-
ньої діяльності. Крім того, система може бути 
доповнена й модифікована, а також потребує 
вдосконалення віддаленої роботи та адміні-
стрування. 
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The importance and necessity of introducing 
modern technologies into the field of education is 
indicated in a number of normative documents. 
Today, the managerial decision in education is 
based on the latest technical and technological 
developments and the unique features of the 
educational systems of each country. Innova-
tion management acquires further development, 
the essence of which is to provide conditions 
for making systemic changes in the activities of 
educational institutions, aimed at their develop-
ment and improvement of work. Changes in the 
control system's functions are a prerequisite for 
the transition to modernization of information 
systems. The transition to the innovative meth-
odology is a logical stage in the development of 
the institution of higher professional education of 
the country.

The article analyzes the use of the program 
created to improve the efficiency of the auto-
mation of the provision of educational services, 
namely, a client-timetable for teaching students 
of institutions of higher education was devel-
oped. In accordance with the goal, ways to 
improve the existing information support of the 
quality management system for educational 
services are defined; given to each user infor-
mation on the schedule of classes, without the 
need for personal visits to the dean's office or 
other physical places; a software was created 
that automates the day-to-day activities of the 
subjects of the educational process and makes 

it possible to receive up-to-date information on 
the educational process conveniently and in a 
timely manner. The timetable itself was gener-
ated using a certain algorithm. To formulate a tar-
get function, it is necessary to take into account 
many factors that determine the assessment 
of the schedule as effective, valid and optimal 
in terms of the educational process. There is a 
problem of automation of the management sys-
tem of higher educational institutions. In particu-
lar, an electronic timetable, an electronic journal. 
It was decided to develop its own mobile appli-
cation, which addresses the issue of electronic 
scheduling, taking into account the elimination 
of the identified shortcomings. The mobile app 
includes a graphical configuration interface and 
a brief documentation. For user convenience, 
two graphical interfaces were developed. The 
most advanced tools and technologies used to 
create a mobile application were used.

The algorithm generates a schedule that 
is guaranteed to meet stringent requirements. 
No physical conditions, or logical, are violated 
during generation. The application is used to 
facilitate and increase the mobility of the user by 
providing information on the scheduling of occu-
pations. The developed information system con-
tains: the model of the system itself; algorithm of 
its work; support both Android platform and iOS; 
created circuit data system; flexible and intuitive 
user interface, with the ability to select several 
parts of the design.


